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MAGYAR ÁLTUDOMÁNYOS AKADÉMIA

Szeretet, gyűlölet vagy részvétlenség, jó vagy rossz házasság, féltés,
féltékenység, hűtlen szerető, rab vagy rabtartó, főnök vagy beosztott, hatalmi elit vagy
elnyomorított nép: rövidke földi életünkbe nem férnek bele a véletlenek.
E találkozások Teremtő Terv szerinti lényege, hogy képesek vagyunk-e egy-egy
ilyen nem tudatosuló szövetségben Emberként, méltó erkölcsi tartással reagálni, azaz;
jelen van-e bennünk a szeretet. Amennyiben nem, akkor szerepcsere következik, s ez
így történik immár hosszú ezer évek óta.
Az egyes emberek közötti ilyen jellegű kapcsolódásokat – az egy életre szóló
örömteli szövetségtől az egymás mellett történő észrevétlen elhaladásig – minden
esetben „karmikus kapcsolatoknak", azaz: számunkra megoldandó lelki-érzelmi
feladatoknak tekinthetjük, melyek közül a legerőteljesebb kapcsolódást kétségtelenül a
nagymérvű szeretet és a mértéket nem ismerő gyűlölet jelenti.
Emeljünk ki a tömkelegből egy régmúltból eredeztetett, több életre szóló
kapcsolódást, amely talán mégsem hétköznapi eredménnyel párosult:

CSILLAGSZEMŰEK
A csillagszemű leány az édesapját korán elveszítette, édesanyja természete már
nem igazán segítette őt lélekben, s a testvérei, rokonsága és baráti köre
életszemléletei is távolodni kezdtek tőle. 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 elő, hogy valakivel feleslegesen szóba állott
volna, vagy hogy idegennek ajtót nyitott volna, ezúttal azonban, miután kinézett,
szótlanul beengedte az ajtóban toporgó, általa sohasem látott torzonborz alakot, s
megpróbálta meggyorsítani a munkáját. Ennek az alaknak ugyanis csillagszeme volt.
A férfi nem fogadta el a felkínált ülőhelyet, szótlanul megvárta, amíg a leány
befejezi munkáját s átöltözik, s alig tíz perc múltán, az üzletből már kézenfogva léptek
ki.
Fél órát sétálhattak – egyfolytában csodálva egymás szemét –, s csak ezt
követően kezdett oldódni a nyelvük. Kiderült, hogy a férfi igen messziről érkezett, s
még ebben az órában indul is a hazájába, azt pedig, hogy a kis üzletbe miért
csengetett be, ő maga sem tudta megmondani… Rövidesen kézfogással búcsúztak
egymástól, ők, mint ketten egy pár, s a férfi utolsó szavai ezek voltak: „Még
találkozunk"!..
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Egy szép tavaszi napon a leány váratlanul azt érezte, hogy utaznia kell.
Valahová, messzire… E gondolat csak nem hagyta nyugodni, s néhány nap múlva egy
utazási irodában találta magát. Amikor megkérdezték tőle, hogy mi a szándéka, tétova
léptekkel a Föld térképe elé lépett, s egy távoli pontra mutatva közölte, hogy oda
szeretne utazni. Összenéztek az ügyintézők – hiszen annyi szép hely van a világon – !
Ilyen furcsa igénnyel ők még nem találkoztak, sajnos nem is lehetnek a segítségére.
Ám ha megoldható lenne is – némi kényelmetlen átszállással –, 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 előtt
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…
Messzi, Észak felé tartott a repülőgép, s amikor leszálltak, a leány ott állt egy
idegen világ idegen városának utcáján – egyedül. Ideje viszont bőven 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 csillagszemű leány és a csillagszemű 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 ismerős, visszasétáltak hát a repülőtérre,
hogy a jelenleginél egzotikusabb programot keressenek. A Sors útjai
kifürkészhetetlenek: éppen amikor odaértek, bemondta a hangosbemondó, hogy a
közelgő zord időjárásra való tekintettel, két teljes hétig sehová nem indul repülőgép.
Összenéztek, hisz ez alatt lejár a leány mandátuma. Nyomatékosabb érdeklődésükre
kiderült, hogy már csupán egyetlen teherszállító repülőgép indul egy igen távoli
területre – élelemmel. Gondolkodás nélkül, mindkettőjük vágyakozva kívánkozni
kezdett erre a repülőútra, s nemsokára végeláthatatlan fenyveserdőket pillantottak
meg maguk alatt…
A pilóta olykor tömören megszólalva közölte az alattuk elterülő hegyek és völgyek
nevét, mire ők ketten, egyre gyakrabban összenéztek: számukra ugyanis ezek az
elnevezések egyre ismerősebbnek kezdtek tűnni. Nyúlfarknyi idő múlva pedig,
szemüket az ablakra tapasztva, kacagva és könnyezve, egymással versengve, ők
kiáltották a meglepett pilótának, hogy melyik folyó és milyen település következik….
Szép idő volt, amikor leszállt a gép. Ámde a pilóta és a helybéliek csak a fejüket
csóválták, amint ők ketten ugyanabba az irányba mutatva, egymás kezét fogva
odahagyták a biztonságot, s beléptek az irdatlan kiterjedésű, fél méter magas hóval
borított ősfenyvesbe.
Még az időjárás is kedvezett nekik, amikor a csillagszemű magyar leány és a
torzonborz idegen férfi, egymás kezét fogva, gázoltak előre az ősfenyves fél méter
vastag havában, ahol is – igen távol a világ zajaitól – minden egyebet lehetett látni,
csupán emberi lábnyomokat nem. De addigra már tudták egymásról, hogy a férfi
gyakorta meglátogatott álmaiban egy fenyőerdőben álló, maga készítette házikót, hogy
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tovább faragja annak gerendáit, a leány pedig egy olyan erdei faházról szokott álmodni
odahaza, melynek emeleti tornácáról csodálhatta a fenyőfák közül kibukkanó Napot.
Egyre türelmetlenebbül taposták a havat, hiszen egyre ismerősebbnek tűnt a
hely, amikor a férfi szótlanul térdre rogyott a fák között, a leány pedig, a kezeit imára
kulcsolva felsikoltott: Előttük a vén fák között, ott állott egy faragott tornácos erdei
házikó! Versengve futottak feléje, hogy az elhagyatott erdei lak bejárata előtt, egymást
átölelve, szótlanul ismét levegőhöz 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
valamelyikbe belevésett volna valami nagyon fontosat,… s egy pillanatra bénult
szótlansággal meredt 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
lelkendezését szótlansággal váltsa fel, s letérdepelve, zokogva könnyezett a két földi
zarándok, a két nagy gyerek.
Szerteszét szakadt a fátyol, amely eleddig elhatárolta előlük a múltat, s immár a
legtisztábban 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 levegő, mégiscsak sikerült olyan
zugot létrehozniuk, ahol egy halom rőzse segítségével még az átázott ruhadarabjaikat
is megszáríthatták.
Alig várták a reggelt, s amint az idejük engedte, nekivágtak az erdőnek, hogy
felkeressék 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…
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 ismételten megkérem a kezedet”!
Hosszasan és nehezen született meg a válasz, merthogy az elmúlt időszakban
nem ez volt az első, ilyen tartalmú levél. Értelem, érzelmek, felmerült emlékek és a
szív viaskodtak sokáig egymással, mire végre halványan fogni kezdett a magyar leány
golyóstolla. A válaszában pedig ez állt: „Drága párom, örökös zarándoktársam a
Földön! Egy hosszú, boldog, eltöltött életre hivatkozol, pedig pontosan tudod, hogy
számunkra, csillagszeműek 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 előző életem, s hála a Teremtő Istennek,
ma már a Veled eltöltött előző életem minden mozzanatára pontosan emlékezem is.
De az Isteni Gondviselés rendelése, hogy mindkettőnk olyan feladatokat vállaljon fel,
amelyet eddig elkerültünk.
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Nem válok el Tőled, s Te sem válsz el tőlem, hiszen mi összetartozunk. Az
elkövetkezendő találkozásunkig azonban légy türelemmel! Elhatározásom ne érintsen
szomorúan, s ne feledd, hogy amennyiben annak rendje és módja szerint megnősülnél
is: én csupán, erre az életre, kölcsönadtalak”!
(A fent leírt eset 1990. és 1994. között, egy magyar leánnyal, megtörtént. Két
teljes évig ostromolta előző életbeli társa a magyar leányt, s egyetlen szál égő gyertya
melletti, hosszas esti beszélgetés eredményeképpen, e sorok írója közreműködésével
született a döntés: nem lenne szerencsés, ha e lányt a vágyakozások ereje
elszakítaná hazájától, s jelenlegi feladataitól. A leány választott, s választása
helyességét értékelve; ma boldog családi élet részese, éjjel-nappal vele tartózkodik a
Krisztushiearchia, s kisgyermekére az őrangyallal egyetértésben, Vénusz angyala
felügyel.)

Fenti részlet az Anonymus - 2000 című összefoglalóban található, a
www.szokelajos.extra.hu weboldalról letölthető.
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A SZERETETRŐL
Egy kedves könyv írja a következőket:
„Miért tobzódik és miért olyan bőkezű a nyár? Mert gondoskodnia kell az
elkövetkezendő őszről, télről és tavaszról."
Akárki akárhogyan is próbálná értelmezni ezeket a sorokat, rá kell jönnie, hogy
ezek rólunk, felnőttekről szólnak. Hiszen mi dolga lehetne az emberiség mindenkori,
ereje teljében lévő korosztályának fajunk, kultúránk és az értelem továbbvitele
szempontjából, mint az, hogy gondoskodjék a még rászoruló gyermekkorról és a már
rászoruló öregségről? S ehelyett mit csinálunk?
Kapar, gyűjt, harácsol mindenki, „jó példát" mutatva a gyerekeknek, s elvárva,
hogy ebben még az öregszülők is segítsenek neki, öncélúan szaladgál, üzletel,
dolgozik valamennyi felnőtt, rohanva a jól megérdemelt nyugdíj és halál felé.
Baj van a szeretet vektoraival: fordítva véstük bele őket a szívünkbe. „Nem, te
nem vagy bűnös. Nevelőd jellemtelen kornak volt gyermeke. Gyöngéd szíved hajlott a
kény előtt, S megvetette a szellemtél hidege" – mentene fel bennünket Vörösmarty
Mihály, de nincs mentség! Meglehet, az előző néhány generációtól rossz indíttatást
kaptunk, de felnőtt korba érve ideje lenne a saját érzéseinkre hallgatnunk. Ez pedig –
sajnos – nem a megszokott, beidegzett, józan ész, hanem a saját belső megérzésünk
kellene hogy legyen! Mert az ember dolga, hogy szolgáljon itt a földön, s nem is
akárhogyan. Életünk ennek szellemében a következőképpen kellene hogy
kiteljesedjék: szolgálja ki-ki nagy-nagy tisztelettel és szeretetteljes alázattal az Életet,
azaz a növény- és állatvilágot és egyetlen bolygónkat, önzetlen szeretettel az
emberiséget, tisztességgel, becsülettel és szeretettel a családját, s csak ezek után
mondhatná ki – önmagára mutatva –, hogy: ÉN!
S mégis, éppen ellenkezőleg, ehelyett mi a módi? Először mondja ki
mindegyikünk nagy határozottsággal, hogy: Én, utána jöhet a családunk, ha marad
még valami, akkor az a többi emberé, a természet pedig csak egyszerűen „van", vagy
éppenséggel le „van" sajnálva, mégpedig ezen helytelen szemlélet miatt azért, mert a
természetnek az a dolga, hogy bennünket szolgáljon.
A ma embere – kevés kivétellel – eljutott odáig, hogy a foteljából a tv-n keresztül
úgy tekint a természetre, mint valami kuriózumra. S legtöbbször meg sem
fogalmazódik benne, hogy ő ugyanennek a természetnek szerves, tevékeny, nagyon is
függő, s talán nem is olyan fontos, ugyanakkor ma már feltétlenül felelősségteljes
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része. Mert Föld-anyánknak bizonyosan van olyan hatalma, hogy alkalomadtán úgy
lerázza hátáról a rebellis és öntelt emberiséget, mintha nem lennénk egyebek a
szőnyegen szemtelenkedő porszemnél.
Szőke Lajos 1996-ban megjelent hasonló cikke nyomán
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A M A G YA R O K B E L S Ő T Ö RV É N Y E
Földünk poláris élőlény, s a rajta található Élettel, köztük az Emberrel is, zárt
Egységet képez. Ha mi szenvedve éljük az életünket, ez Föld - Anyánk számára is
fájdalmat jelent, míg a Föld javainak általunk történő kifosztása és pusztítása újabb és
újabb mérhetetlen szenvedések okozója.
A földi polaritás nem egymásba feszülő ellenerők eredménye, hanem egymást
tökéletesen kiegészítő, egymáshoz méltó, Egységet képező, egyenrangú Erők
szövetsége.
Az Ember a polaritás törvényét félreértette, s félreértett, felszínes törekvésével a
két pólust egymástól ellenerőként szétválasztva és egymással szembeállítva, immár
sokadszorra pusztítja le a világot.
Jelen emberi törekvésünk nem a LÉLEK EREJÉTŐL való, hanem attól messze
elrugaszkodott.
Jelen, (s feltétlenül egységes) emberi civilizációnk hatalmas feladata az EGO
erejének kipróbálása (volt). Erre kaptunk a Vízözön óta kb. 6800 évet, amely Lemúria
50000 éves időtartamához képest iszonyúan kevésnek tűnhet. (S ez utóbbi is csupán
Lemúria fénykora) mégis, mostanra, amikor immár az EGO ereje maga alá gyűrte az
Anyagot is és a Tudatot is, jelen „kultúra" ekképpen, radikális változtatások nélkül, már
nem sokáig maradhat fenn.
Föld - Anyánk, hogy az Életet mentse, embertelen törekvéseinkkel szemben
öngyógyító folyamatot kezdeményezett. E helyzetet egyszerű szavakkal elemezve: a
földi tűzesetek fellángolásai (erdőtüzek, vulkánkitörések, háborúk, stb. mint egyfajta
furunkulusok), a túlburjánzó Férfienergia kitörési pontjai, míg a víz és az időjárás
anomáliái (szökőár, tengerrengés, árvizek, stb.) az Ember által meg nem élt, belőlünk
hiányzó Női energia egyensúlyi helyzetet korrigáló belépési pontjai. Jelzések is,
intézkedések is ezek, de mindenképpen az emberi faj észhez térítését, „megváltását"
célozzák.
E szempontból tűz és víz szimbólum - értékűek. A tűz az ember által túlgerjesztett
NAP - ság, míg a víz az emberiségből jelenleg hiányzó HOLD - ság vezérlő
princípiumai, melyek magasztosabb, (nem földi) síkokon, mint érzelmek alakítják
emberi fajunk sorsát.
Össz. emberi viszonylatban az emberiség túlnyomó többsége a (jang - típusú)
férfienergiát tartja állandó mozgásban, míg környezetünkben (közel és távol) az
egyetlen nép a MAGYAR, aki a BOLDOGASSZONY mellett elkötelezett, vagyis
minden időkben a Női princípiumot képviseli a polaritásban.
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Ugyanezt tehát nyomatékkal ismételve: Magyarságunknak minden körülmények
közepette a (jin - típusú) Női energia BOLDOGASSZONY - szimbólumát KELL
felmutatnia!
Népünk teljes történelmében az általunk képviselt központi hatalom: a
BOLDOGASSZONY, (Isten Szentlelke, a BÖLCSESSÉG, vagyis a Női princípium),
Akinek legfőbb ismérve, hogy sohasem él vissza hatalmával.
Ha beletekintenénk, hogy ugyanez miképpen alakul más népek esetében,
bizonnyal megdöbbennénk. Mert a népek fele - kétharmada még a nemzeti himnuszában is vérben gázolva érzi jól magát, van olyan nép, amely mániákus öntörvényeit hir detve mindenki mást lenézve megaláz, akad olyan nép, amelyik nemzeti gőgjében
megfeszülve hirdeti, hogy különb a többinél, de akad olyan is, amelyik ki sem lát a
saját sötétségéből.
Érdemben ezek után érthetjük meg igazán, hogy másfél évezrede miért nem
vagyunk képesek mit kezdeni a „nyugati típusú” intrikával, s hogy mennyire MÁS a
BOLDOGASSZONY népe, akit legkevesebb ezer éve azért próbálnak megalázni,
megosztani, megvetni és eltiporni mások, mert nemzet szintjén nem óhajtunk
visszaélni hatalmunkkal, vagyis genetikai adottságaink közé tartozik a NŐI princípium
tisztelete és védelme.
Mi, MAGYARI népek tehát (bárhol is legyünk), világszerte ŐRZŐK vagyunk. Mi
őrizzük a mérleg másik serpenyőjét, a mostanság bukni készülő jang - típusú
férfienergia ellenpólusát, (helyesebben fogalmazva tehát a kiegészítő, EGYSÉGGÉ
emelő, méltó párját.) Minden egyéb törekvésünk a LÉLEK Erejétől elrugaszkodott és
hiábavaló.
A körülöttünk élő népek mind - mind a jang - típusú férfienergiát képviselik (fel sőbbrendűség, ragyogás, áradás, intézkedés, pénz és a jog, harc, erőszak, gyűlölet,
megalázás, kisemmizés, eltiprás és bosszú). Az ún. jin - típusú (főként keleti) népek,
több szempontból még önnön testvéreikkel szemben is a kirekesztést célozzák. Ez is
férfienergia. A mi BOLDOGASSZONYUNK ilyet nem tenne. Ahol papok, politikusok,
bankárok vagy katonák uralkodnak, ott a Női energia meghal. A mi mai magyar asszo nyaink túlnyomó többsége naphosszat szintén a jang - típusú férfienergiát gyakorolja
(irányítás, intézkedés, aktivitás, királyi ÉN, férfiasság, szerepcsere). Pedig a probléma
nehézségi foka napjainkban – mindezekkel a sajátosságokkal éppen ellentétesen – az,
hogy nekünk magyaroknak, (s a MAGYARI népeknek) a BOLDOGASSZONY, azaz: a
női energia szimbólumát népként (is), s a legszemélyesebben (is), minden körülmények között fel kell mutatnunk. S ha ezt nem tesszük, hanem ehelyett mi is a férfiener giát aktiváljuk, akkor helyettünk a női energiaminőséget nem lesz képes felmutatni
senki.
Most, hogy haldoklik a Föld, végérvényesen meg kell értenünk, hogy a magyarság bármiféle „harca" nem a hiányzó polaritás pótlását, s nem a BOLDOGASSZONY
szimbólumának felmutatását jelentené, hanem a világ pusztulását okozná.
Mivel mi vagyunk a BOLDOGASSZONY ŐRZŐI, s ilyen irányú elkötelezettségünk
e civilizációban a Vízözön óta (közel 7000 éve) ismert és töretlen, a BOLDOGASSZONY
szimbólumát, azaz: a női princípiumot minden körülmények között nekünk kell felmutatnunk. Ez a szimbólum pedig: a Megértés, a Kötelesség, a Gondoskodás, a Megnyílás,
Kitárulkozás, Elfogadás, Beletörődés, Megbocsátás, Odaadás, az Alázat és a Szeretet.
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Amint ebből látható, tulajdonképpen a pillanatonként megélt érzelmeink minősé ge rejlik a feladat mögött. Természetesen a BOLDOGASSZONY szimbólumának
felmutatása a magyarság részéről nem azt jelenti, hogy a magyaroknak ügyefogyott,
tutyi - mutyi, élhetetlen, elvetélt, puhány, mamlasz, alattvaló, rabszolga - népnek
kellene lennie. Hiszen a polaritás evilág egyik leghatalmasabb ereje, a Mi erőnk, s
annál nagyobb erőt ad nekünk, minél kevesebben vagyunk. S azért közöttünk is élnek
olyan szülöttek, akiknek a Mars harcos jellemvonása a létformájuk.
Aki tehát MAGYAR - nak született, legyen tisztában saját értékeivel, s erkölcsi
tartása vezesse el a BOLDOGASSZONY – elvárásokig; amikor is lenne hatalma
ahhoz, hogy üssön, de nem fog ütni, s akár ölhetne is, de nem fog ölni, hiszen Életet
mindaddig nem vehet el, amíg Életet teremteni nem képes.
Magát a BOLDOGASSZONY – szisztémát egyáltalán nem kell túlmisztifikálni,
hiszen élő, Valóságos Feladatról van szó: A magyarság ebben a poláris világban a
mindenkori földi POLARITÁS Egyensúlyának a kijelölt ŐRZŐJE, mint ahogyan
Föld - Anyánk föld - idegáramai szívenergia - központjának a kijelölt ŐRZŐI is mi,
MAGYAROK vagyunk. A polaritást, a szív békességét, s a Földet pedig nem harckészültséggel, hanem a Tudattartalmunk állandó, kötelességszerű felülvizsgálatával és a
mindenkori gondolataink folyamatos pallérozásával kell őriznünk, mert számunkra az
ÉLET Könyvében ez a Feladat vésődött be.
Hatalmas őserők rejlenek a magyarságban, amelyet jóra és rosszra egyaránt
felhasználhatnánk. Emiatt is tart tőlünk a világ. Ha mozdulnánk, mi lehetnénk (ismét)
Európa és Ázsia urai. Csakhogy ez a jang - típusú férfienergia aktiválása lenne, s ebbe
belepusztulnánk mi is, s belepusztulna mindenki, aki él. Ezt a világ nem értheti, ezt
nekünk kell megértenünk.
Ma mindenütt a világon azon csodálkoznak az átfogóbb tudással rendelkezők,
hogy ez a mi magyarságunk Lemúriát, Ataiszt, Ordoszt, Atlantiszt és a Vízözönt túlélve, miképpen maradhatott fenn, megbonthatatlanul. Pedig a válasz roppant egyszerű: A BOLDOGASSZONY vigyáz ránk, hiszen Mi vagyunk az ŐRZŐI, s valamennyi
korban, gondolkodás nélkül hajlandók voltunk önmagunkat a BOLDOGASSZONYÉRT
Felajánlani. Mert akárhogyan is terhelné vagy könnyítené a földi poláris Egyensúly
mérlegének egyik serpenyőjét a mai népek végeláthatatlan sora, amikor az Egyensúly
mérlegének másik serpenyőjében már csak a MAGYAR nép, s a BOLDOGASSZONY
MAGYARI népeinek maradékai találhatók.
Nem amiatt maradtunk fenn ezer évek óta, mert volt egy Gilgamesünk, egy
Nimródunk, egy Atillánk, egy Árpádunk és egy Mátyás királyunk, hanem azért, mert
Föld - Anyánk mindig is bízott abban a népben, aki valamennyi korban Hitet tett a
BOLDOGASSZONY tisztelete és védelme mellett.
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S Z E R E T N E Ö N A JÖ V Ő TA N Í T Ó J A L E N N I ?
Amennyiben igen, akkor sajnos még el kell hagynia a becsvágyat, annak járulékaival
együtt.
(Ha nem, de ehelyett gondolataiban már ott a Felajánlás, akkor folytathatjuk:)
Az alábbi könyvek alapos ismerete segíthet megfejteni, hogy Ön még miben nem angyal.
v
v
v
v
v
v

Kahlil Gibran: A próféta
Dr. Marlo Morgan: Vidd hírét az Igazaknak
Gyógyulni vágyóknak kötelező olvasmány: Kína-tanulmány (T. Colin
Campbell, PHD - Thomas M. Campbell II., MD)
Ruediger Dahlke: Békés táplálkozás
P. Jentschura, J. Lohkämper: Teljes megtisztulás (Édesvíz K.)
Vlagyimir Megre: Anasztázia (zaarpi@freemail.hu)

További ajánlott könyvek, amelyek bizonnyal nem vezetnek tévútra:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
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Wass Albert: Hagyaték
Csicsáky Jenő: „MU" az emberiség szülőföldje / benne: MU vallása
Carlo Caretto: Én, Ferenc
Badiny Jós Ferenc: Magyar Biblia
Edmond Székely: Az Esszénus Béke Evangélium
Edmond Székely: A Kiválasztott tanításai
Teilhard de Chardin: Út az ómega felé / benne: Az Örök Női
(http://www.szepi.hu/irodalom/kedvenc/kc_031.html)
Thorwald Detlefsen könyvei
Dr. Rüdiger Dahlke könyvei
Edgar Cayce-ről, az amerikai Alvó Prófétáról és munkásságáról szóló könyvek
Szögjal rinpocse: Tibeti könyv életről és halálról
Paul Brunton könyvei
ifj. Csoóri Sándor: Varázsjelek / Út a magyar ősműveltséghez a zenetanulás alapján
Mallász Gitta: Az angyal válaszol
Joan Grant: Anubis (Anubis leánya, Anubis a Piramisok ura)
Bunyevácz Zsuzsa: A Szent Grál üzenete
Bunyevácz Zsuzsa: Az Új Világrend Tízparancsolata
Gary D. Chapman: Egymásra hangolva / Az öt szeretetnyelv a házasságban
Armin Risi, Ronald Zürrer: Vegetáriánus Élet
Paul William Young: A viskó
Edmond Székely : A kortalan kutatása
Marton Veronika: Hol rejtőznek a magyar táltosok?
(ISBN 978-963-88846-2-6)

SZERETNE ÖN A JÖVŐ TANÍTÓJA LENNI?
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Az alábbi fejezetek két részre tagolódnak:
1.
Az első rész az elsőtől az utolsó fejezetig az önismeretről szól, szokatlan
megközelítésben.
2.
A második rész az utolsó fejezet; A MAGAS ÉG AJÁNDÉKA CSILLAGÖSVÉNYEN,
amely az Érdek Nélküli Szeretet - energiák felismerésével, „gyógyító” hatásaik lehetséges
megtapasztalásával, s alkalmazhatóságukkal foglalkozik.
A web-lap tartalmával kapcsolatos valamennyi kérdésre, szakmai részletkérdésekre e web-lap készítői adnak felvilágosítást.
Szőke Lajos az elérhetőségét megszüntette, levelekre nem válaszol.
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A H I T E K E N E R G E T I K A I T I S Z TA S Á G A
Kinek higgyünk, kiben bízzunk, kitől tanuljunk Hitet?
1. Jézus Krisztus szavai, fennmaradt üzenetei az Evangéliumokból, de minden körítés
és magyarázat nélkül.
2. Anasztázia Hite, világlátása és imája (Vlagyimir Megre könyvsorozatában)
3. Mu, az emberiség szülőföldje / MU vallása című fejezet (Csicsáky Jenő könyve)
4. Esszénus Béke Evangélium (Edmond Székely fordítása)
5. Teilhard de Chardin: Az Örök Női (Út az ómega felé)
.
.
.
25. Sumér eredetiből, töredékesen: Magyar Biblia (Badiny Jós Ferenc fordításában)
.
.
.
30. Arvisura - részletek (Paál Zoltán)
.
.
.
40. Yotengrit (Máté Imre tolmácsolásában)
.
.
.
60. A Dogonok mítosza. pl. a „Sziriusz gyermekei" című könyvben
.
.
.
S a mai, úgymond „világvallások" csupán ezek után jöhetnének számításba.
De akinek ez sok, elegendő, ha annyit megjegyez, hogy bármely hitvallás papjai
között (is) vannak igaz Emberek, s az Örökkévaló Szeretethez bármely templomba
betérve szabad imádkozni.
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Hitben és Hazaszeretetben a 666. helyre 6 évtizede Magyarság mindenkori
miniszterelnökei és pártvezérei tartanak igényt. (Ajánlott irodalom: A Rózsadombi
Paktum)

A KERESZTÉNYSÉG REJTETT IGAZSÁGAI
A valaha Annie Besant által írott könyv, és sok egyéb munkájának, hagyatékának
„okkult” tartalma sokakat eltántorítana. Olvasni és megfejteni való megállapításai a MA
és a MOST alapállása szerint bőségesen elárasztanák az útkereső embert ismeretekkel és kétségekkel is.
Szerencsés „véletlen” kínált azonban egy nem remélt lehetőséget, hogy ezen
életművében az örökérvényűt, s annak is csupán a szűrt lényegét felfedezhessük.
Jakab Zoltánné lélektestvérünk (88 éves) hagyatékából nemrégiben előkerült
e sokrétű és hatalmas anyag szintézise, méltó válogatása, mely sok kétséget sokunkban képes helyretenni.
„Mert bonyodalom követi a bonyodalmat
és misztériumok állnak a misztériumok előtt”
(Alexandriai Szent Kelemen)
Alábbiakban, immár „Odaát” tartózkodó, tapasztalt lélektestvérünk szigorú
válogatását olvashatják az érdeklődők, vagyis Annie Besant könyvének szűrt lényegét.
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ANNIE BESANT
A KERESZTÉNYSÉG REJTETT IGAZSÁGAI

ELŐSZÓ
E könyv célja, hogy bizonyos gondolatokat vessen fel a kereszténység alapját
képező mély igazságokról. Ezek az igazságok általában elkerülik az emberek
figyelmét, sőt nagyon sokan tagadják létezésüket. Az a nemes törekvés, hogy a
nagyszerű igazságok minél szélesebb körökhöz eljussanak, megfontolatlan
buzgóságában lealacsonyította a kereszténységet, és tanait olyan formába öntötte,
amely gyakran elriasztja és elidegeníti az emberek szívét és értelmét.
Δ
A korai keresztények józan gondolkozásában nem volt helye annak a hamis
szentimentalizmusnak, amely – figyelmen kívül hagyva azt a nyilvánvaló tényt, hogy az
emberek mind értelmileg, mind erkölcsileg különböznek egymástól – a fejlettebbeknek
szóló tanítást a fejletlenek nívójára szállítja le, s ezáltal – mindkettőre nézve
sérelmesen – feláldozza a magasabb rendűt az alacsonyabb rendű kedvéért.
Δ
Ha az igazi tudást, a Gnózist, újra a keresztény tanok részévé akarják tenni,
akkor ez csak a régi megszorítások mellett lehetséges. Fel kell tehát adni azt az
elképzelést, hogy a tanításokat a legtanulatlanabbak felfogó képességének
színvonalára szállítsák le. Az ősi tudás helyreállítására csak akkor nyílik lehetőség, ha
a tanításokat magas színvonalon tartják. A spirituális igazságok felismerése csak így
belülről – nem pedig kívülről – következhetik be. Csak az isteni Szellem, melynek
temploma vagyunk, sugalmazhatja, s nem külső tanító.
Δ
E könyvecskében található sugalmazások segítséget kínálnak azoknak, akik a
világosságot keresik.

A vallások rejtett oldala
Igen elterjedt és egyben népszerű az a felfogás, hogy a kereszténységgel
kapcsolatban nem létezett okkult tanítás. Δ Tényleges dicsekvés tárgyát képezi az,
hogy a kereszténységnek nincsenek titkai.
Δ

20

Annie Besant könyvének szűrt lényege

WWW.SZOKELAJOS.EXTRA.HU

A HITEK ENERGETIKAI TISZTASÁGA

Világosan be kell tehát bizonyítanunk azt, hogy – legalábbis a korai
egyházban – a kereszténység sem maradt el más nagy vallások mögött, vagyis voltak
rejtett tanításai. Δ Ez a rejtettség vagy ezotéria – mint történeti tény – bebizonyítható.
De az értelem szemüvegén át vizsgálva a dolgokat azt is látni fogjuk, hogy ez nem is
lehetett másképpen.
Δ
A vallásokat a tömegeknél bölcsebb emberek adták a világnak azért, hogy az
emberi fejlődést siettessék. E törekvésük azonban csak akkor válhat eredményessé,
ha hozzá tudnak férni az emberekhez és befolyásolhatják őket. Az emberek viszont
nem állnak mind ugyanazon a fejlődési fokon. A fejlődés egy emelkedő lépcsőhöz
hasonlítható, melynek minden fokán állnak emberek: a legfejlettebbek jóval fölötte
állnak értelmileg és jellembelileg is azoknak, akik még csak most indultak el az emberi
fejlődés útján. Az emberek értelmi és cselekvő képessége minden fokon más. Teljesen
haszontalan lenne tehát mindenkinek ugyanazokat a vallásos tanokat nyújtani. Hiszen
az a tanítás, ami a gondolkodó emberhez szól, teljesen érthetetlen az együgyű ember
számára, s az, ami a szentet extázisba hozza, hidegen hagyja a bűnözőt. Másrészt, ha
valamely tanítás megfelelő segítséget nyújt a fejletlen értelmű embernek, ugyanaz
tűrhetetlenül nyers és éretlen a filozófus számára, s az, ami a bűnözőnek megváltást
jelent, teljesen hasznavehetetlen a szent számára. Mégis minden típusnak szüksége
van a vallásra, szüksége van azért, hogy eljuthasson a jelenlegi fokozatánál
magasabb életbe. Éppen ezért egy típust vagy fokozatot sem szabad feláldozni a
másik kedvéért. A vallás-tanításnál éppen úgy alkalmazni kell a fokozatosság elvét,
mint ahogy az a fejlődésben is fennáll, különben nem tudja betölteni rendeltetését.
Δ
A vallás válaszol az emberiségben rejlő ama belső indításra is, amely az emberi
fajt folytonosan előbbre viszi. Mert mindenkinek a szíve mélyén – bár gyakran
elmerülve a múlandó körülményekbe, vagy elborítva a nyomasztó érdekektől és
gondoktól – ott él egy szakadatlan istenkeresés. Δ Lehet, hogy egy időre elnyomja, és
látszólag elnémítja a korszellem, de rendíthetetlen kitartással újra feltámad, újra és
újra megszólal, valahányszor csak elhallgattatják. Bizonyíték ez arra, hogy az Isten
utáni vágyakozás az emberi természetnek veleszületett tulajdonsága, elpusztíthatatlan
alkotórésze.
Δ
Vizsgálódásaink során most a következő kérdés merül fel: honnan erednek a
vallások? Δ A kutatások kétséget kizárólag bebizonyították, hogy a vallások feltűnően
hasonlítanak egymáshoz. Hasonlóak alapvető tanításaikban, abban, hogy alapítóik
emberfölötti képességekkel rendelkeztek és kivételesen magasrendű erkölcsi
színvonalon álltak, hasonló erkölcsi tanításokat adtak.
Δ
Minden vallás isteni emberek tanításaiból ered. Ők azok, akik időről-időre
megismertették a világ különböző népeivel a vallás alapvető igazságaiból azokat a
részleteket, amelyeket e népek be tudtak fogadni. Ezek a tanítók mindig ugyanazt az
erkölcsiséget hirdették, hasonló eszközökkel dolgoztak, és ugyanazokat a kifejező
szimbólumokat használták. Δ A Nagy Tanítók Δ olyan emberek állandó Testvérségét
képezik, akik az emberiség soraiból kiemelkedve bizonyos időkben megjelennek, hogy
Annie Besant könyvének szűrt lényege
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világosságot hozzanak földünk számára. Ők az emberi faj szellemi vezetői. Ezt a
nézetet egy mondatba így lehet összefoglalni: a vallások egy közös törzsnek, az Isteni
Bölcsességnek ágai.
Δ
A vallások alapítói – feljegyzett tanításaikból ítélve – magasan kiemelkedtek az
átlag emberiségből. A különféle vallások szentírásaiban ugyanis olyan erkölcsi
tanítások, magasrendű eszmék, költői inspirációk és mély bölcseleti megállapítások
találhatók, amelyeket ugyanannak a vallásnak későbbi írásai meg sem közelítenek
szépségben és emelkedettségben. Ez arra vall, hogy a régi magasabb rendű az újnál,
és nem az új jelent fejlődést a régihez képest. Egyetlen egy esetben sem bizonyult be,
hogy valamely jelenlegi vallás az ősi formájához képest javult vagy finomabb formát
kapott volna, ezzel szemben számos bizonyíték van arra, hogy az eredeti tiszta
tanítások eltorzultak.
Δ
De mögöttük megsejtenek egy dicső, mindent átfogó Jelenlétet, amelynek nevet
soha vagy csak nagyon ritkán adnak, de amiről azt suttogják, hogy Ő mindennek a
forrása, Ő a hatalom, a szeretet és jóság, sokkal gyöngédebb, semhogy félelmet
keltsen, sokkal jobb, semhogy könyörgésre várna.
Δ
A vallás legfőbb célja az, hogy siettesse az emberi fejlődést. A vallásalapítónak
tehát a fejlődő emberiség minden fokozatára tekintettel kell lennie. A barbártól a
legmagasabb fejlődési fokig, a fejlődés minden fokozatán találunk embereket. Δ A
vallásalapítónak pedig minden fajta emberhez közelítenie kell és ott segítenie rajta,
ahol éppen a fejlődésben áll. Ha igaz, hogy van fejlődés, akkor ez a nehézség fennáll,
az isteni Tanítónak pedig ezzel eredményesen meg kell küzdenie, Δ erre minden
vallásnak tekintettel kell lennie, ha meg akarja oldani feladatát.
Δ
Szembe kell tehát néznünk azzal a helyzettel, hogy nem lehet ugyanazt a
vallási oktatást nyújtani még csak egy nemzet egészének sem, annál kevésbé
egymástól eltérő civilizációk vagy éppen az egész világ számára. Δ Ha a vallás
azokhoz alkalmazkodna, akik értelmileg korlátoltak, erkölcsileg felelőtlenek, akik
nehezen fogják fel a dolgokat, ha a vallás ezeken akar segíteni és lehetővé tenni
számukra a fejlődést, akkor tanítása teljesen hasznavehetetlen lenne olyanok
számára, akik bár ugyanabban a nemzetben élnek, s ugyanahhoz a civilizációhoz
tartoznak, viszont erkölcsi érzékük kifinomult és elmélyült, intelligenciájuk ragyogó és
élénk, szellemiségük pedig fejlett. Ha viszont a vallás tanításaiban ez utóbbi
csoporthoz alkalmazkodna, ha az értelem számára nyújtana nagyszerű filozófiát, ha a
magasrendű erkölcsiséget még tovább akarná nemesíteni, Δ akkor az a vallás annyira
szellemivé, annyira intellektuálissá, annyira túlfinomultan erkölcsössé válna, hogy az
előbb említett rétegnek hiába prédikálnák. Ez a vallás nem tudna hozzáférni sem
elméjükhöz, sem szívükhöz. Szunnyadó intelligenciájukat a számukra értelmetlen
mondatok füzére nem tudná felébreszteni, sem olyan irányítást nem tudna adni nekik,
amely egy tisztább erkölcsiség kifejlesztésére ösztönözné őket.
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Figyelembe véve az embereknek a vallás irányában mutatkozó változó igényeit
és szükségleteit, Δ valamint azt, hogy minden embernek szüksége van olyan
nevelésre, amely az akkori fejlődési fokának megfelel, Δ szükséges egy olyan
változatos és fokozatos vallási oktatás, amely ezeket a különböző igényeket kielégíti, s
minden embert a maga helyén segít.
Egy olyan intellektuális bölcseleti rendszer nyilvánosságra hozása, amely
megfelelően továbbképzi a már fejlett értelmet, s hozzászegődésre készteti az
emelkedett elmét, valóban senkinek sem árthat. Nyugodtan lehet hirdetni, mert a
tudatlant úgysem vonzza. Δ Az ilyen fajta tudás igen hasznos lehet a magas fejlettségű
ember birtokában, aki ezáltal nagyobb szolgálatokat tehet az emberiségnek. De ha ezt
a tudást nyilvánosságra hoznák, akkor Δ a tudást olyanok szereznék meg, akik
értelmileg ugyan kiválóak, de vágyaikban fékezhetetlenek. Δ Jól tudja ezt minden
Tanító, aki ilyen tudás átadására képes. Tudását csak olyanokkal közli, akik erőiket az
általános jóra, az emberi fejlődés gyorsítására fordítják, s óvakodik olyanokhoz
eljuttatni, akik ezt mások kárára és saját hatalmuk növelésére használnák.
Δ
Tapasztalatok bebizonyították, milyen veszéllyel jár, ha tisztátalan kezekkel
akarják megragadni a hatalmat jelentő tudást. Azóta a nagy Tanítók szigorú feltételeket
szabnak, és csak tiszta, önzetlen és önfegyelmezett jelöltekkel közlik az ilyenfajta
tanításokat. Δ A Tanítók többre értékelik a jelölt erkölcsi erejét, mint értelmi fejlettségét.
Δ
Alexandriai Szent Kelemen és tanítványa, Origenes Δ mond legtöbbet a korai
Egyház misztériumairól. Δ Ez a két író világosan és kategorikusan kijelenti, hogy
abban a korban a misztériumokat elismert intézménynek tekintették.
Δ
Szent Kelemen és az apostolok között mindössze egy közvetítő állt. Δ Az ő
tanítványa volt Origenes, aki 185 körül született. Δ Szent Kelemen és Origenes
szolgáltatják a legfontosabb tanúbizonyságot arra nézve, hogy a korai egyházban
tényleges misztériumok léteztek.
Δ
Origenes Δ Mózes V. könyve XXXII. Részének 8. és 9. versét idézi: „Amikor a
Felséges szétosztotta a népeket, amikor szétszórta Ádám fiait: határokat vont a népek
között Isten Angyalainak száma szerint; és az Úrnak része az ő népe volt, Jákob, és
öröksége Izrael”. Ez a Δ nem a hivatalosan elfogadott szöveg. Nagyon sokatmondó az
„Úr” elnevezés, mely kizárólag a zsidók Kormányzó Angyalára vonatkozik, és nem a
Felségesre, t.i. Istenre. Ez az értelmezés azonban tudás hiányában kitörlődött az
emberek emlékezetéből, s ebből a tudatlanságból ered sok téves következtetés, pl.
amikor az „Úr”-ra vonatkozó dolgokat a „Felséges”-nek tulajdonítanak.
Δ
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A történeti Krisztus
Jézus élettörténetének szálait minden különösebb nehézség nélkül ki lehet
bogozni a többi közül. E munkánál nagy segítséget jelentenek a múlt feljegyzései. Δ
Akiknek hajlamuk van valamire és kifejlesztik ezt a hajlamukat, azok szakértők lesznek
a megfelelő tudományágban, míg azok, akiknek nincsen semmi különösebb hajlamuk,
vagy akik nem fejlesztik ki a már meglévő képességeiket, nyugodjanak bele a
tudatlanságukba. A tudás megszerzésének szabályai mindenütt ugyanazok.
Δ

A misztikus Krisztus
Δ
A Misztériumok szentelt kapujához közeledünk, s fellebbentjük a szentélyt
elrejtő fátylat.
Láthattuk, hogy bármily messze megyünk vissza az ókorba, mindenütt tudtak
egy titkos tanítás létezéséről, amelyet a bölcsesség mesterei szigorú és igényes
feltételek mellett adtak tovább az elfogadott jelölteknek.
Δ
A régebbi vallásokban a Logosz sajátos megnyilvánulásának tekintették azokat
az Isteni Tanítókat, akik az Ősi Bölcsességet újra kinyilatkoztatták a világnak. Δ A
makrokozmoszban, vagyis a világmindenségben a misztériumok Krisztusa képviseli a
Logoszt, a Szentháromság Második Személyét. De a mikrokozmoszban, vagyis az
emberben ugyancsak Krisztus képviseli az emberben rejlő Isteni Szellem második
aspektusát. Erre mondja az apostol: „a Krisztus bennetek”. Δ A beavatott élete az első
nagy beavatással kezdődik: ekkor születik meg benne a Krisztus, s ettől kezdve
növekszik benne. Ennek megértéséhez vizsgáljuk meg előbb: milyen követelményeket
támasztanak a beavatás jelöltjeivel szemben és miben áll az emberi Szellem
természete.
Csak azokat fogadták el jelöltekül a beavatásra, akik már jó emberek voltak,
már amennyire a törvény szigorú szabályai szerint a jóságot értelmezni lehet. Tiszta,
szent, mocsoktalan, bűn nélkül való, vétek nélkül élő, - ilyen jelzőket használtak
jellemzésül. Az intelligencia, az alaposan képzett elme szintén a követelmények közé
tartozott. Az emberek életről életre fejlődnek, kiművelik, és uralmukba hajtják az elmét,
az érzelmeket és az erkölcsiséget, az exoterikus vallásokon keresztül megtanulva a
kötelességteljesítést és a másokon való segítést. A fejlődő emberi léleknek ez a
rendes útja. Amikor ezt mind elvégezte, „jó ember” lesz belőle, a görögök „Chrestos”-a.
Ezt a fokozatot kell elérnie, mielőtt Christos, a Fölkent válhat belőle. Az ember
megfelelvén az exoterikus jó élet kívánalmainak, az ezoterikus élet jelöltjévé válik.
Megkezdődik a beavatáshoz szükséges kiképzése, amely bizonyos feltételek
betöltéséből áll.
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Ezek a feltételek megszabják, milyen tulajdonságokat kell megszereznie. Amíg
ezeken munkálkodik, azt szokták róla mondani, hogy a próbaösvényen jár, azon az
ösvényen, amely a „szűk kapuhoz” vezet. Ezen túl van a „keskeny út”, „a szentség
ösvénye”, vagy „a kereszt útja”. A jelölttől nem kívánják meg, hogy a szükséges
tulajdonságokat teljes mértékben kifejlessze, de valamilyen előmenetelt mindegyikben
tanúsítania kell, mielőtt a Krisztus megszülethetik benne. Tiszta otthont kell készíteni a
benne majdan felnövekvő Isteni Gyermek számára.
A kifejlesztendő tulajdonságok mind mentális és erkölcsi jellegűek. Első közülük:
az ítélőképesség. Δ Az emberek a látható dolgok bűvöletében élnek, s ez megvakítja
őket a láthatatlannal szemben. Az aspiráns tanuljon meg különbséget tenni közöttük,
úgyhogy valónak lássa azt, amit a világ valótlannak tart, és valótlannak azt, amit a
világ valónak vél, mert csak így lehet „hitben járni, nem látásban”. Így lesz az ember
egyikévé azoknak, akikről az apostol ezt mondja: „az érett korúaknak… mivoltuknál
fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre”. Δ A szűk
kapuhoz vezető úton ezt a fokozatot nem lehet elkerülni. Azután a jelölt tanulja meg a
gondolatok ellenőrzését, ez pedig elvezet a cselekedetek ellenőrzéséhez. A belső
megítélés szerint a gondolat egyenértékű a cselekvéssel. Δ Szerezzen a jelölt kitartást,
mert aki a „kereszt útján” kíván járni, az hosszú és keserű szenvedéseknek néz elébe,
s erős szívű legyen, „mintha látná a láthatatlant”. Párosítsa ezekhez a toleranciát, Δ
azután olyan hitet szerezzen, amely előtt semmi sem lehetetlen, és olyan egyensúlyt,
amilyenről az apostol szól. Végül, csakis „az odafel-valókat keresse”. Δ Ha valaki
ezeket a tulajdonságokat beépítette jellemébe, akkor késznek tartják a beavatásra, s a
Misztériumok Őrzői kinyitják előtte a „szűk kaput”. Ezen a módon, s csakis ezen
készülhet fel a jelöltségre.
Δ
A fizikai síkon lejátszódó misztériumokban a beavatásokat drámailag ábrázolták.
A szertartások sok vonatkozásban másolatai voltak a „Hegyen” lejátszódó „példának”.
Egy hanyatló korban ezek voltak a spirituális világ hatalmas valóságainak árnyékai.
Δ
A Fiú saját akaratából korlátozza Önmagát, Δ belül lévén az isteni lényeg, a
Szellem, és kívül a korlátozás, az Anyag. Δ Mária, a Világanya szükséges ahhoz, hogy
az Örökkévaló megnyilvánulhasson az időben, hogy az Istenség megkezdhesse a
világok felépítését.
Az áldozati cselekedet itt ez a korlátozás és önelhatározás, amelyet a Logosz
önkéntesen, szeretettől indíttatva hajt végre, hogy belőle más életek keletkezzenek.
Ezt a megnyilvánulást halálnak tartották, mert az Istenség elképzelhetetlen életével
összehasonlítva az anyagban való körülhatároltságot valóban halálnak lehet nevezni.
Ezt tekintették – amint már előbb láttuk – az anyagban való keresztre feszítésnek, és
ábrázolták is, mert a kereszt szimbóluma valójában innen ered.
Δ
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„A latin kereszt, helyesebben a feszület szimbólumának eredetét kutatva az
ősidők éjszakájában, a kutatók azt várták, hogy a kereszten lévő alak eltűnik, s
visszamarad a korábbinak vélt kereszt-szimbólum. De ennek éppen az ellenkezője
történt: meglepetésükre a kereszt tűnt el, s csak a kiterjesztett karú alak maradt
meg. Ehhez az emberi alakhoz nem fűződik többé a fájdalom vagy bánat gondolata,
jóllehet áldozatot fejez ki. Inkább a legtisztább örömöt érzékelteti, az önként adás
örömét szimbolizálja. A térben álló Mennyei Embert mutatja be, aki karjait áldásra
kitárva ajándékait az egész világnak szétosztva, minden irányba szabadon árasztja
ki önmagát, belemerülve az anyag „sűrűtengerébe” s vállalva az abban való
bebörtönzést azért, hogy leszállásának következtében mi létrejöhessünk.”
S az áldozat örökös, mert az univerzum végtelen és változatos formáiban ez az
élet van bebörtönözve, ez rejlik minden dolog mélyén.
Δ
Ez az elsődleges és örökké folyó áldozat. A kiárasztott életet a Szeretet irányítja.
Az Én önkéntes és örömteli kiáradása ez. Δ A szabad Szellem boldog, ha adhat, mert
annál élénkebben érzi az életet, minél szabadabban áraszthatja szét magát. És minél
többet ad, annál inkább növekszik, mert az élet növekedésének törvénye önmagának
kiárasztásában és nem a kívülről való befogadásában áll. Az élet nem vesz, hanem
ad. Az áldozat elsődleges értelmében tehát boldogságot jelent.
Δ
Az áldozat szóhoz azonban a szenvedés értelme társult. Δ Vizsgáljuk meg,
hogyan következett be ez a változás, s miért fűződik az „áldozathoz” önkénytelenül is
a szenvedés mellékértelme.
A magyarázat kézenfekvő, mihelyt az áldozat kérdést nem a formában
megnyilvánuló Élet, hanem csak a forma szemszögéből vizsgáljuk. Δ A forma
növekedésének törvénye az, hogy elvegye és asszimilálja mindazt, amit e széles világ
számára nyújtani tud. De ha a tudat a formával azonosítja magát, ha a formát tekinti
önmagának, akkor az áldozat valóban fájdalmassá válik; Δ így az Áldozat Törvénye
öröm helyett szenvedést hoz magával.
Az emberiségnek a formák folytonos felbomlásából, s az ezzel együtt járó
szenvedésekből meg kellett tanulnia, hogy ne a változó és pusztuló formákkal
azonosítsa magát, hanem a fennmaradó és állandóan növekvő élettel. Erre a leckére
Δ oktatták céltudatosan a nagy Tanítók, akik a különböző vallásokat alapították.
A világ különböző vallásaiban kimutatható az áldozat törvényében való kiképzés
négy nagy fokozata. Az első fokozaton a hívőnek meg kellett tanulnia, hogy feláldozza
anyagi javainak egy részét az általános jólét emelésére. Áldozatot kellett hoznia
jótékony célja és felajánlásként Istennek.
26
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Δ
A második fokozat leckéje már valamivel nehezebb volt. Már nem a fizikai jólét és
a világi javak megszerzéséért kellett áldozatot hozni, hanem az égi üdvösség
elnyeréséért. Δ Ez valóban haladás volt: az ember megtanult lemondani arról a jólétről,
amelyre a teste kívánkozott egy távoli, láthatatlan és megfoghatatlan jó kedvéért.
Megtanulta feláldozni a láthatót a láthatatlanért, s ezzel nagyot emelkedett a létezés
világában.
Δ
A harmadik fokozat leckéje azt jelenti, amikor valaki – felismervén azt, hogy ő
csupán része az egésznek – hajlandó magát feláldozni a közösségért. Csak az erős
tudja azt, hogy az áldozat helyes, hogy az élők összességében az egyed, a rész alá
kell rendelje magát a közösségnek. Az ilyen ember megtanul helyesen cselekedni,
anélkül, hogy személyében érintenék a következmények. Teljesíti kötelességét,
anélkül, hogy saját sikerét kívánná. Kitart azért, mert az a helyes, s nem azért, mert
jutalmat remél.
Δ
S amikor a hősi lélek ezeken a fokozatokon átment, készen áll a negyedik
fokozatra, amikor mindent felajánl, amivel mint különálló töredék bír. Hiszen a Szellem
nem különvált dolog, hanem része az isteni Életnek, s így az ember nem ismer
különbözőséget, nem érez különváltságot, hanem szabadon árasztja ki önmagát, mint
az Egyetemes Élet egy részét, s ebben az életkifejeződésben Urának örömét érzi át.
A három korábbi fokozaton az áldozat fájdalom-színezete mutatkozik meg. Δ Az
ember érzelmeiben még mindig a formával azonosítja magát, jóllehet elméletileg már
tudja, hogy annál több, Δ hiszen fel kell adnia mindazt, amihez eddig kapcsolódott, s
nem lát semmit, amibe belekapaszkodhasson a túlsó parton. Δ Ha visszariad,
folytatnia kell a világi érzékelésekhez, a világi gondolatokhoz kapcsolódó életet. Bár
megvan mindene, amiről nem mert lemondani, állandó elégületlenség tölti el, bánkódik
és másra vágyakozik, nem találván örömet a világ dolgaiban. Felismeri Krisztus
mondásának igazságát: „Mert a ki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt”. Δ Ezt
követi azután az a boldog felismerés, hogy ez a most elinduló élet nemcsak az
elkülönült én élete, hanem mindenkié, Δ és hogy ama korlátok ledöntésével, amelyek
nélkül eddig az élet lehetetlennek látszott, valami kimondhatatlan életérzés és
teljesség, az „enyészhetetlen életnek ereje” árad belőle a formák megszámlálhatatlan
sokaságába.
Körvonalaiban így fest az Áldozat Törvénye. A Logosz elsődleges áldozatán
alapul. Minden más áldozat csupán visszatükröződése ennek az első áldozatnak.
Megjegyzés: (Éppen ezért nagy kár, hogy nem a Felajánlás Törvényének
nevezik)!
Δ
Akik elkülönült életük feláldozásával az isteni Élet vezetékei akarnak lenni, azokat
csak az érdekelheti itt a földön, hogy miként segíthetnek másokon. A krisztusi életet
élő ember azonosítani fogja magát a körülötte élők tudatával, megtanul velük együtt
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érezni, gondolkodni, örvendezni, szenvedni, s így mindennapi, éber tudatába lehozza
azt az egységérzetet, amit a lét magasabb birodalmaiban már kitapasztalt.
Δ
Lényéből erő és hatalom árad, mert a Szellem reá szállt, s kezd kiválni
embertársai közül, mint olyan valaki, aki az élet útján segítséget tud nyújtani fiatalabb
testvéreinek. Az emberek köréje gyűlnek, mert érzik belőle a kiáradó erőt, Δ olyan
szeretet árad belőle, amely mindent megért és senkit el nem taszít.
Δ
Így él és munkálkodik az emberiség minden igazi Megváltója, míg el nem érkezik
az idő, amikor egy újabb leckét kell megtanulnia. Δ Ez az a lecke, amikor megtanulja,
hogy az isteni Élet igazi központja belül van és nem kívül.
Δ
Csak az lehet igazán az emberek Megváltója, csak az oszthatja meg teljesen az
emberek minden szenvedését, aki egyedül maradva, minden külső segítség nélkül,
pusztán a benne lévő Isten erejére támaszkodva győzi le a szenvedést, a félelmet és a
halált. Könnyű a szenvedés, ha a magasabb és alacsonyabb tudatállapot között nincs
megszakadás. Sőt, nincs is ott szenvedés, ahol ez a tudat töretlen. Δ Az igazi
szenvedés, amivel minden Megváltónak szembe kell néznie az, amikor az emberi
tudat teljes sötétségben van, s a világosságnak egy sugara sem tud hozzáférni.
Δ
Ahhoz, hogy a Krisztus megoszthassa erejét Fiatalabb testvérével csupán egy
feltétel szükséges: az, hogy a különvált életbe merült tudat nyissa meg magát az isteni
felé. Δ Isten világossága ostromolja az emberi lélek ablakait, s amikor ezek az ablakok
megnyílnak, a lélek megvilágosodik. Istenben nincs változás, csak az emberben. De
az ember akaratát nem lehet kényszeríteni, különben a benne lévő isteni Élet
megakad fejlődésében.
Így minden feltámadt Krisztussal az egész emberiség egy fokkal előrébb jut, s az
Ő bölcsessége folytán az egész világ tudatlansága csökken. Minden ember
megerősödik, amikor a krisztusi erő az egész emberiségre leáradva eljut a különvált
lelkekbe.
Δ
Minden ember fia ezen az úton elérheti azt, hogy a világ Megváltója, hogy Isten
Fia legyen.
Δ
Ez a jelentése – de csak részben – a Krisztussá válásnak.
Δ
Aki a jövőben ilyen magasságokig szeretne felemelkedni, annak el kell kezdenie,
már most az alacsonyabb életben a Kereszt árnyékában lévő ösvényen járni. Δ A
Krisztus-élet árnyéka valóban rávetődhet az ember mindennapi életére azáltal, ha
minden cselekedetét áldozatként hajtja végre. Az ember ne a maga, hanem a mások
28
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érdekében cselekedjék. Δ A külső életben nem kell szükségképpen változásnak
bekövetkeznie. Bármilyen életkörülmények között lehet áldozatot hozni, bárhol lehet
Istent szolgálni. A spirituális fejlődésre nem az a jellemző, hogy mit cselekszik valaki,
hanem hogy miként cselekszi. Nem a körülmények, hanem az embernek a
körülmények iránti magatartása adja meg az alkalmat a növekedésre.
Δ
Minden ember munkálkodhat ebben az irányban, cselekedeteit és erőit
áldozatként ajánlva fel.
Δ

Feltámadás és mennybemenetel
Hogy érthetővé tegyük a történet lefolyását, előbb körvonalaznunk kell az ember
alkatát és meg kell értenünk, miben áll az ember természetes és szellemi teste. Mert
„van érzéki test és van szellemi test is.”
Δ
Még a felületes tanulmányozó is el kell, hogy ismerje, hogy a keresztény
tanítások szerint az ember alkata három tényezőből tevődik össze; ezek: a szellem, a
lélek és a test. Ez a felosztás helyes – bár alaposabb tanulmányozás esetén további
felosztásokra van szükség. Δ A keresztény teológia tehát elfogadta ezt a hármas
felosztást.
Az embernek van „érzéki teste”, amely négy különböző, egymástól elválasztható
részből áll, és mindegyik halandó. Ezek közül kettő fizikai anyagból áll, s egymástól
sohasem válik el teljesen, csak a halál után. Részleges szétkapcsolásuk azonban
lehetséges kábítószer vagy betegség következtében. E kettő együttvéve alkotja azt,
amit fizikai testnek nevezünk. E fizikai test a hordozója az ember tudatos
tevékenységeinek, amíg ébren van. Pontosan szólva, ez a tudat hordozója a fizikai
világban.
Δ
A harmadik részleg a vágytest, amelyet azért hívnak így, mert ez hordozza az
ember vágy- és szenvedélytermészetét. Álomban az ember elhagyja fizikai testét, s
tudatos tevékenységét ebben a testben folytatja. A vágytest abban a láthatatlan
világban működik, amely a legközelebb áll a mi látható világunkhoz. A vágytest a tudat
hordozója a fizikain túli világok legalacsonyabbikában, amely egyben az első világ,
ahová az ember halála után eljut.
Δ
A negyedik részleg a mentális test, amelyet azért hívnak így, mert az ember
intellektuális – éspedig a konkrét dolgokkal foglalkozó – természete ebben működik. A
mentális test a tudat hordozója a fizikain túli világok másodikában.
Δ
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Ez a négy részleg, amely a kettős fizikai testből, a vágytestből és a mentális
testből áll, alkotja az „érzéki” testet, amiről Szt. Pál beszélt.
Δ
Nem lehet azt állítani, hogy az egyházak sohasem ismerték ezt a felosztást. Δ A
Szellem, a Lélek és a Test hármas felosztása exoterikus tanítás volt, csupán
kiindulásul szolgáló egyszerű és nyers felosztás. A „test” további tagozódásait a
későbbi tanításokban tárták fel.
Δ
Ha az ember a szilárd földön akar utazni, akkor az eszköze a kocsi vagy a vonat.
Ha a tengeren akar utazni, akkor változtat az eszközön, s hajóra száll. Ha pedig a
levegőben akar valahová eljutni, újra csak változtat eszközén, s léghajóra vagy
repülőgépre ül. Maga az ember ugyanaz marad, de három különböző eszközt használ,
aszerint, hogy milyen anyagban kíván tovább jutni. A hasonlat nyers és tökéletlen, de
azért megfelelő. Amikor az ember a fizikai világban munkálkodik, a fizikai test az
eszköze, s tudata abban és azon keresztül működik. Amikor kimegy a fizikai világból,
vagyis álmában vagy halála után, akkor eszköze a vágytest lesz. Ennek tudatos
használatát éppen úgy megtanulhatja, mint amilyen tudatosan használja fizikai testét.
Δ Az ember, halála után az égi világban a mentális testet használja eszközül, de ezt
használja már mindennapi életében is, amikor gondolkodik. A gondolat a mentális
testből ered, s az ember agya csak közvetíti. Ha a mentális testben nincs gondolat, az
agy maga nem tud teremteni.
Az embernek ezenkívül van „szellemi teste”. A szellemi test három, egymástól
elválasztható részlegből áll. Δ A láthatatlan, égi világoknak ezeket a különböző régióit
jól ismerték a beavatottak, s azt is tudták, hogy az első égi világon túl csak úgy lehet
eljutni, ha a szellemi testet használják eszközként. E három részleg különböző
fejlettsége szerint nyílik meg az ember számára az égi világ valamelyike.
A szellemi test hármas részlegének legalacsonyabbját rendszerint kauzális
testnek hívják. Az elnevezés eredetét csak azok érthetik meg teljesen, akik a
reinkarnációról szóló tanításokkal – amelyet a korai egyházban tanítottak – tisztában
vannak. Az emberi fejlődésnek sok egymás utáni földi életre van szüksége, mielőtt egy
vadember csírázó lelke a Krisztus tökéletes lelkévé fejlődik Δ A kauzális test az
embernek az a része, amely életről életre fennmarad, s amelyben a múlt minden
emléke megőrződik. A benne lévő okok alapján épülnek fel az alacsonyabb testek. Az
emberi tapasztalat tárháza ez a test, amelyben mindent felhalmozunk, amit eddigi
életeinkben gyűjtöttünk; ez a lelkiismeret székhelye és az Akarat kezelője.
A hármas szellemi test másodikáról beszél Szt. Pál. Δ Ez az Üdvösség Teste,
Krisztus megdicsőült teste, a „Feltámadási Test”. Ez nem „kézzel alkotott” test, vagyis
nem a tudat teremtette, mint az alacsonyabb testeket, nem a tapasztalat formálta, nem
is az ember hosszú vándorútján összegyűjtött anyagból való. Ez a test a krisztusi
élethez, a beavatás életéhez tartozik. Benne teljesedik ki az ember istenisége. Maga
Isten építi, a Szellem tevékenységével, s a beavatott életén vagy életein át növekszik,
míg eléri a tökéletességet a „Feltámadáskor”.
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A szellemi test harmadika az a legfinomabb anyagból való vékony fátyol, amely
az egyéni Szellemet, mint Lényt körülveszi, de ugyanakkor mindent át- és beenged, s
így az alapvető egység kifejezőjévé válik. Δ Ez a fátyol átlényegül. A mi számunkra
azonban egyelőre nem más, mint a szellemi test legmagasabb részlege, amelyben az
Atyához emelkedhetünk, s Vele egyesülhetünk.
A kereszténység mindig elismerte, hogy az ember egymás után három világon
vagy régión megy keresztül. Az első a fizikai világ, a második egy közbeeső lét,
amelyet halála után ismer meg, s végül a mennyei világ. Δ A modern
kereszténységben csaknem általános az a hit, hogy a mennyei világ egy végső állapot.
E világ természetéről azonban semmi határozott vagy összefoglaló képet nem adnak,
s arról sem beszélnek, hogy az ott lévők továbbfejlődnek-e vagy egyhelyben
maradnak. A korai kereszténységben azonban azt tartották – a valóságnak
megfelelően -, hogy a mennyei világ csak állomása a lélek fejlődése során. Abban az
időben ugyanis az újraszületést, a lélek megelőző létezését általánosan tanították.
Ebből természetesen az következett, hogy a mennyei tartózkodás csupán időleges
állapot volt, bár igen hosszúra – egy egész „korszakra” – is elhúzódhatott. Az
Újszövetség görög szövege tehát csupán egy korszakot jelöl, s ez a korszak véget ér
akkor, amikor az ember folytatólagos életének és fejlődésének egy újabb periódusát
kezdi meg. Tehát nem „örökkévaló”, amint azt a hivatalos fordításokban helytelenül
írják.
A feltámadás és a mennybemenetel megértéséhez végül meg kell még
vizsgálnunk, hogy miként kell kifejleszteni ezeket a különböző testeket a magasabb
fejlődés során.
A fizikai test a folytonos változás állapotában van. Δ Minthogy a test abból épül
fel, amit megeszünk, megiszunk, amilyen levegőt beszívunk és amilyen részecskéket
fizikai környezetünkből – emberekből és dolgokból – magunkhoz veszünk, kitartó
igyekezettel megtisztíthatjuk oly módon, hogy alaposan megválogatjuk a beépítendő
anyagokat. Így lassankint tisztább eszközt teremthetünk belőle, amely felfogja a
finomabb rezgéseket, s fogékonyabbá válik a tisztultabb aspirációk, a nemes és
emelkedett gondolatok iránt. Ezért mindazoknak, akik a misztériumokba való
beavatásra törekedtek, különböző étrendi, tisztasági és egyéb szabályokat kellett
betartaniuk, sőt azt is megkívánták tőlük, hogy gondosan megválogassák társaságukat
és környezetüket.
A vágytest ugyancsak állandóan változtatja anyagát, csakhogy ez az anyag az
érzelmekből és szenvedélyekből keletkezik, s a vágy mozgása vonja be vagy vetíti ki a
testből. Ha az érzelmek durvák, akkor a vágytestbe beépülő anyagok szintén durvák
lesznek. De amint az érzelmek tisztulni kezdenek, a vágytest is állandóan finomul, és
idővel fogékonnyá válik a magasabb befolyások számára. Amint az ember uralkodni
kezd alacsonyabb természetén, amint önzetlenné válik vágyaiban, megtisztul
érzelmeiben és érzéseiben, amint mások iránti szeretete kevésbé önzően és
birtoklásra vágyóan jelentkezik, ennek arányában tisztul meg tudatának ez a
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magasabb eszköze is. Ebből az következik, hogy amikor álmában elhagyja fizikai
testét, magasabbrendű, tisztább és tanulságosabb élményekben lesz része, majd
amikor halála után végképp leteszi testét, rövid idő után az átmeneti állapotból is
tovább jut, mert vágyteste hamarosan szétoszlik, s így nem tartja vissza felfelé törekvő
útjában.
A mentális test is hasonlóan épül fel, s anyagát a gondolatok teremtik. A mennyei
világban ez a test lesz a tudat eszköze, de már a fizikai világban felépítik az
aspirációk, a képzelőerő, az intelligencia, az ítélőképesség, a művészi adottságok,
vagyis az összes mentális képességek. A mentális test olyan lesz, amilyenné az ember
felépíti, s a mennyei világban töltött idő hosszúsága és gazdagsága attól függ, hogy az
ember milyen összetételű mentális testet épített földi élete alatt.
Amikor valaki a magasabb fejlődés útjára lép, a mentális test független
tevékenységet tanul a halál innenső oldalán. Ennek következtében az ember
fokozatosan megszerzi a mennyei élet tudatát, még itt, az evilági lét forgatagában.
Mint „az embernek Fia, a ki a mennyben van”, a tudás tekintélyével fog szólni a
mennyei dolgokról. Amikor valaki elkezdi élni a Fiú életét, s átlép a Szentség
Ösvényére, akkor földi körülményei között is a mennyben él, mert tudatosan birtokolja
és használja mennyei testét. Minthogy pedig a mennyek országa nincs tőlünk távol,
hanem körülöttünk van, s csak azért vagyunk elzárva tőle, mert rezgéseit – amelyek
minden percben hatnak ránk – nem tudjuk felfogni, ezért a mennyben élni annyit jelent,
mint felfogni ezeket a rezgéseket. Δ Ezért az „embernek Fia” kifejezés a beavatottat
jelenti, tehát nem a feltámadott és megdicsőült Krisztust, hanem a Fiút, míg
„tökéletességre jut”.
A fejlődés azon szakaszaiban, amelyek előkészítik az embert a próbaösvényre,
majd a próbaösvényen, a spirituális test első részlete – a kauzális test – nagy
fejlődésen megy keresztül, s lehetővé teszi, hogy az ember halála után a második
mennybe emelkedjék. Amikor pedig a Krisztus megszületik az emberben, az ún.
„második születés” alkalmával, megkezdődik a spirituális test második részlegének, az
üdvösség testnek felépítése a „mennyekben”. Ez a krisztusi test, amely a földi
szolgálat idején fejlődik ki. Fejlődésének során az emberben mind jobban kibontakozik
az „Isten Fia” tudatállapot.
Δ
Az emberiségre vonatkoztatva a mennybemenetel akkor fog megtörténni, amikor
az emberi faj eléri a krisztusi állapotot. Δ A beavatott dicsőségében ez a cél
ábrázolódik, de megvalósulni csak akkor fog, amikor az emberi faj tökéletessé válik, s
Δ tudatosan felismeri önmagában az Isten Fiát.
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A megváltás, a feltámadás és a mennybemenetel tanát ilyen megvilágításban
tanulmányozva, eljuthatunk azokhoz az igazságokhoz, amelyeket a tanokkal
kapcsolatban a kisebb misztériumokban hirdettek. Lassankint megértjük teljes
igazságában azt az apostoli tanítást, hogy Krisztus nem egyedülálló személyiség,
hanem „zsengéjök (első termés azok közül), s hogy minden ember egyszer Krisztus
lesz. A korai keresztények nem külső Megváltót láttak a Krisztusban, akinek kedvéért a
haragvó Isten megkönyörült az embereken. Akkoriban az egyház azt a gyönyörű és
felemelő tanítást hirdette, hogy Krisztus csak első termése volt az emberiségnek, a
minta, amelyet minden ember önmagában újra megteremthet, s akinek életében
mindenki osztozhat. A beavatottakat mindig úgy tekintették, mint első termést, mint
ígéretet arra, hogy az egész faj tökéletessé fog válni. A korai keresztény saját
istenségének szimbólumát látta Krisztusban, ő volt a dicsőséges gyümölcse annak,
amit minden ember a szívében hordott. A belső Krisztussá való felmagasztosulást, s
nem egy külső Krisztustól történő megváltást tanítottak. A tanítványság fokozatából a
Fiúság fokozatába vezetett az út. A Fiú az emberek között éli le életét, s ez élet
befejezése a Feltámadás. A megdicsőült Krisztus ekkor a világ egyik megváltójává
válik.
Mennyivel nagyszerűbb ez a tan, mint az, amit napjainkban tanítanak! Az
ezoterikus kereszténység grandiózus eszméje mellett az egyházak exoterikus tanítása
valóban eltörpül, és szűk korlátok között mozog.
Δ
De még egy dolgot kell észben tartanunk, mielőtt lezárnánk a Szentháromság
tanának exoterikus magyarázatát. Δ A Háromságokhoz egy negyedik alapvető
megnyilvánulás is kapcsolódik: az Isteni Erő, amely mindig női formát vesz fel. Δ
Vannak azonban olyan háromságok is, amelyeknél csak egy női forma jelenik meg.
Az Egy megnyilvánul, mint az Első Lény, az Önmagától létező Úr, mint
mindennek a gyökere, mint a legmagasztosabb Atya. Ezt az elsődleges
Önkinyilvánítást talán az Akarat vagy Hatalom szó fejezi ki legjobban. Δ Azt lehetne
mondani, hogy a világegyetem az isteni Akaratban gyökerezik. Ezután az Egynek
második aspektusa következik: a Bölcsesség. Az Erőt a Bölcsesség vezeti, s ezért
írják, hogy „nála nélkül semmi sem lett, a mi lett”. A Bölcsesség kettős természetű,
amint látni fogjuk. Az Akarat és a Bölcsesség aspektusok eredményességéhez egy
harmadik aspektus szükséges: a Teremtő Intelligencia, a Cselekvésben megnyilvánuló
isteni elme. Δ Mindegyik szükséges a másik kettőhöz, s mindegyik jelen van a másik
kettőben is. Az Első Lénynél, mint jellegzetesség, az Akarat, az Erő dominál, de jelen
van a Bölcsesség és Teremtő Tevékenység is. A Második Lénynél a Bölcsesség az
uralkodó, de az Erő és a Teremtő Tevékenység nem kevésbé természete. A Harmadik
Lénynél a Teremtő Cselekvés a jellegzetesség, de mindig jelen van az Erő és a
Bölcsesség is. S ámbár Első, Második és Harmadik Lényről beszélünk – minthogy
önkibontakozásuk ilyen sorrendben történik az Időben – mégis az Örökkévalóságban
egymással kölcsönös viszonyban vannak és egyenlők: „Egyik sem több vagy
kevesebb, mint a másik”.
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Ez a Hármasság az isteni Én, az isteni Szellem, a Megnyilvánult Isten. Ő az, „a ki
vala és a ki van és a ki eljövendő”. Benne gyökerezik az élet, a tudat alapvető
hármassága.
De láttuk, hogy szerepel egy Negyedik Személy is, egyes vallásoknál pedig egy
második, női jellegű Hármasság, az Anya. A megnyilvánulás csak rajta keresztül
lehetséges, mert Ő az Egyben az elhatárolás, az osztódás gyökere., s megnyilvánult
állapotában.
Δ
Az első kölcsönhatás a női aspektus és a Szentháromság Harmadik Személye
között jön létre, s ennek következtében megszületik a forma. Ekkor jön előtérbe a
Második Személy, felölti magára a létrejött formát, s így saját személyében közvetítővé
válik a Szellem és az Anyag között, és Őstípusává lesz a formáknak. Csak rajta
keresztül fog megnyilvánulni az Első Személy, mint minden szellemi lény Atyja.
Most kitűnik, miért kettős személy mindég a Szellem Háromságának Második
Személye. Ő az, Aki Anyagba öltözik, s akiben az Istenség két iker fele nem mint egy,
hanem mint egyesülés szerepel. Ezért nevezik Bölcsességnek is. Δ Ez az a
Bölcsesség, amelyről azt mondja az írás: „hatalmasan és szelíden intéz minden
dolgot”, fenntartván és megőrizvén a világegyetemet.

Az ima
Az ún. „modern gondolkodás” feltűnő ellenszenvet mutat az imával szemben, Δ
ezzel szemben a vallásos gondolkodás erősen ragaszkodik az imádsághoz, és abban
találja éltető elemét. De olykor még a vallásos embert is kétségek fogják el.
Δ
S mindez nem a szubjektív észlelés, hanem az objektív világ letagadhatatlan
tényein alapul.
Δ
Vannak imák, amelyekben kifejezetten világi előnyöket kérnek: ennivalót,
ruházatot, pénzt, alkalmaztatást, üzleti sikereket, betegségből való felgyógyulást, stb.
Ezeket együttesen az „”A” csoportba sorolhatnánk. Azután vannak lelki problémákban
útmutatást és segítséget kérő imák, melyek a kísértések legyőzéséért, erőért,
megvilágosodásért, spirituális növekedésért hangzanak el. Ezeket a „B” csoportba
sorolhatnánk. Végül vannak imák, amelyekben teljesen hiányzik a kérés, s csupán az
isteni Tökéletesség imádásából vagy szemléletéből állnak, s lényegük egy mélységes
törekvés az Istennel való egyesülésre. Ilyen ima a misztikus extázisa, a bölcs
elmélkedése, a szent szárnyaló elragadtatása. Igazi „kommunió” ez az Isten és az
ember között: az ember szeretetben és imádásban kiárasztja önmagát Ahhoz, aki mint
legfőbb vonzerő magához emeli az emberi szívet. Ezeket az imákat a „C” csoportba
fogjuk sorolni.
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A láthatatlan világokban számtalan intelligens lény létezik, akik kapcsolatban
állnak az emberrel. Δ Vannak közöttük hatalmas spirituális Erők, míg mások egészen
alacsony lények s intelligenciában nem érnek fel az emberig. A Természetnek ezt az
okkult oldalát Δ minden vallás elismeri. Δ A láthatatlan világok áthatják a látható
világot. Δ A kereszténység elismeri ezen intelligenciák magasabb osztályait, s közös
néven angyaloknak hívja őket. Δ Hogy mit szolgálnak, milyen természetű munkát
végeznek, milyen kapcsolat fűzi őket az emberekhez, - mindezt a kisebb
misztériumokban tanították. Az angyalokkal való tényleges együttműködés pedig a
nagyobb misztériumokban történt meg. Napjainkban ezek az igazságok a háttérbe
szorultak, kivéve azt a keveset, amelyet a görög és római egyházban erről tanítanak,
míg a protestánsok számára „az angyalok szolgálata” alig több frázisnál. De
mindezeken kívül az ember maga is állandóan teremt láthatatlan lényeket.
Gondolatainak és vágyainak vibrációja finomabb anyagú formákat teremt, s e formák
életét az őket meglelkesítő gondolat vagy vágy adja. Az ember ezek szerint a
láthatatlan szolgák egész hadseregét teremti meg. Δ E láthatatlan világokban
azonkívül vannak emberi segítők is, akik finomabb testeikben tevékenykednek. Δ
Végül mindezek koronájaként jelen van a mindenütt ott lévő, mindenütt tudatos Isteni
Élet, amely birodalmának minden részében hatalmas és cselekvőképes. Ő az, Akinek
tudta nélkül még egy veréb sem eshetik le a fáról. Δ Ő az a mindent átható, mindent
befogadó, mindent fenntartó Élet és Szeretet, amelyben élünk és mozgunk.
Δ
Az emberek legnagyobb része azonban nem ismeri a láthatatlan világok erőit és
nincsen hozzászokva akaraterejének működtetéséhez. Az elme koncentrációját és a
komoly vágyat, amely nélkül eredmény nem érhető el, a legtöbb ember imádság által
könnyebben meg tudja teremteni. Δ Az imádkozó személynek nincsen tudomása arról,
hogy imájával milyen mechanizmust hoz mozgásba, ez azonban nem változtat az
eredményen.
Δ
Ha az ilyen imádság hasztalanul hangzik el, akkor annak valamely rejtett oka
van. Minden ember gyűjtött magának adósságokat, amelyeket vissza kell fizetnie:
rossz gondolatai, vágyai, cselekedetei mind megannyi akadály útjában, sőt néha
valóságos börtönfalat alkotnak körülötte. Az ilyen adósságokat szenvedéssel kell
megfizetni. Az embernek viselnie kell a következményeket mindazért a rosszért, amit
elkövetett.
Δ
Vegyük most szemügyre a „B” csoportot. A lelki problémák feloldásáért elhangzó
imáknak kettős hatásuk van: egyrészt kihatnak a finomabb világokra, és segítséget
vonzanak, másrészt visszahatnak magára az imádkozó személyre.
Δ
A „B” típusú imákra érkező ún. szubjektív válasz abban áll, hogy az ima maga
visszahat az imádkozóra. Imájával ugyanis szívét és elméjét befogadóképessé teszi,
ezáltal elcsitul alacsonyabb természete. Δ A zajos külső ténykedés megszüntetésével,
a beállott csendben a Szellemnek „még gyenge hangja” hallhatóvá válik, s a várakozó
elme összpontosított figyelemmel felfoghatja a Belső Én halk suttogását.
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Δ
Az isteni Élet felülről állandóan nyomást gyakorol az őt bebörtönző korlátokra, s
amikor ezeket a korlátokat alulról, a lélek felfelé törekvő ereje megostromolja, a
válaszfal leomlik, s az Isteni Élet elárasztja a lelket.
Δ
Az általános szabály ennél a típusú imánál az, hogy amilyen mértékben sikerül a
személyiségen felülemelkedni, s amilyen mértékű a magasba törő aspiráció
intenzitása, olyan mértékben jön a válasz a bennünk és kívülünk lévő nagyobb élettől.
Δ
A „B” típusú ima legmagasabb formája észrevétlenül beleolvad a „C” csoportba.
Itt az ima teljesen elveszti kérő jellegét, s meditációban vagy Isten iránti mély
hódolatban fejeződik ki. Meditációnak nevezzük az elmének állhatatosan Istenre
irányított nyugodt rögzítését. Az alacsonyabb elme ilyenkor lecsendesül. Δ „A
meditáció csendes, vagy kimondatlan imádság; Δ nem azért, hogy valami jót kérjen (ez
az ima mindennapi értelmezése), hanem magáért a jóért, az Egyetemes Legfelsőbb
Jóért.’”
Az ilyen imádság felszabadítja a Szellemet, s így az Isten és az ember közötti
egyesülés eszközévé válik.
Δ
A harmadik és legtökéletesebb fajta imádság a feloldhatatlan unió, Δ melyben
állandóan háromfajta gyümölcsöt is terem. Δ Ezek közül az első a megvilágosodás; a
második az együttműködés; a harmadikon keresztül azonban az isteni tűz a maga
teljességében belénk árad… Semmiféle, magasztos dolgokra vonatkozó cselekedet
nem lehet sikeres az ima közbenjárása nélkül. Végül pedig, az ima állandó gyakorlása
táplálja az intellektus erejét, és befogadóbbá teszi a lélek tartályát, Δ ez szoktat hozzá
a mennyei világosság ragyogó folyamaihoz; ez tökéletesíti kevés idő leforgása alatt
lelkünk belsejét.
Δ
Az összefüggések tanulmányozásából és a belső élet gyakorlatából
elkerülhetetlenül bekövetkezik az eredmény. Az ember látóköre tágul, amint az emberi
életnek szélesebb távlatai bontakoznak ki előtte, és felismeri, hogy tudásával együtt
képességei is megnövekedtek. Megérti és irányítja a körülötte lévő erőket. Felismeri,
hogy az Istenség benne rejlik, hogy ezt a bent lakozó Istent a múlandó nem elégítheti
ki. Csakis az Eggyel, a Tökéletessel való egyesülés csillapíthatja le sóvárgását. Δ
Abbahagyja a buzgó törekvést életkörülményeinek megváltoztatására, az események
áramát nem növeli újabb okokkal. Csak közvetítőnek tekinti magát és nem
szereplőnek, vezeték csupán és nem forrás, szolga és nem mester. Felismerni
igyekszik az isteni célokat, hogy azokkal összhangban cselekedjék.
Ezen a fokon az ember imája csupán meditáció és hódolat. Nincs mit kérnie, sem
ebben, sem a másik világban. Állandó derültségben él, Isten szolgálatára törekedve.
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Ez a Fiúság állapota. Az az állapot ez, amikor a Fiú akarata eggyé válik az Atya
akaratával. Δ Ekkor már minden imádság feleslegessé válik, minden kérés csak
tolakodásnak tűnnék. Nincs mire vágyakozni, mert hiszen az isteni Akaratban minden
benne van, és minden meg fog valósulni, amint ez Akarat végrehajtói tökéletesítik
magukat a munkában.

A bűnbocsánat
Δ
Jézus mondásaiban gyakran visszatérnek e szavak: ”Bűneid megbocsáttatnak
néked.” Feltűnő, hogy ezeket a szavakat mindig alkalmazza, valahányszor betegeket
gyógyít; - tehát a fizikai és lelki betegségből való felszabadítás kifejezetten egyidejű.
Δ
A „Bűnbocsánat” ilyen vagy olyan formában úgyszólván minden vallásban
szerepel. S ahol ennyi egybevágóságot tapasztalunk, ott – a már előbb kifejtett elv
alapján – biztonsággal következtethetünk arra, hogy valamely természeti törvény áll
mögötte. De az emberi természet is hajlik arra a gondolatra, hogy a bűnök
megbocsáttatnak. Δ Ha egyszer sikerül lerázni az önvád bilincseit, és a múltból tisztán
kiemelkedni, Δ úgy érzik, hogy terhüktől megszabadultak, hogy béklyóik megoldódtak.
A „bűn tudata” megszűnt, s vele együtt az önvád okozta szenvedés is.
Δ
Nyilvánvaló, hogy bármilyen tartalommal is bírt a különböző szentírásokban ez a
kifejezés: „bűnbocsánat”, azok, akik legjobban ismerték a törvényt, semmiképpen sem
gondoltak arra, hogy a bűnbocsánat mentesítést jelent az ok és okozat
szétszakíthatatlan láncolatában.
Alaposabban szemügyre véve a jelenleg uralkodó felfogást a bűnbocsánat
tételéről, azt látjuk, hogy a bűnbocsánat a hívő szerint nem jelenti azt, mintha a
bocsánatot nyert bűnös mentesülhetne bűnének következményei alól, Δ hogy miután
bűnét megbánta, elmarad a halál utáni büntetés, de nem arra, hogy a földön
megmenekül bűnének következményeitől. A reinkarnációba vetett hit letűntével
kiveszett az emberekből az a józan szemlélet, hogy az élet folytonos, jóllehet
színhelye változik a földi sík és az utána következő két világ között. Különböző
képtelen és tarthatatlan elméletek keletkeztek, többek között az a rettenetes és
istenkáromló felfogás, hogy az ember lelke örökké tartó kárhozatban bűnhődik olyan
bűnökért, amelyeket egyetlen rövid élet alatt elkövetett. Δ A bűnbocsánat nem
mentesíti a bűnöst – erről sohasem is volt szó – rossz cselekedeteinek evilági
természetes következményeitől. Δ A törvénynek megvan a maga lefolyása, mint a
másik világban, és mindenütt szenvedés jár a bűn nyomában Δ A bűnbocsánat csak
az örökké tartó kárhozatot törli el – jóllehet ez csak a hívő ködös képzeletében élt. Δ A
dogmatikusok – miután megalkották az örök poklot, mint a múlékony tévedések
monstruózus következményét – kénytelenek voltak e hihetetlen és igazságtalan ítélet
alól valamilyen felmentésről gondoskodni. Δ A felesleges örök kárhozatot egy
felesleges bűnbocsánattal kellett kiegyensúlyozni. Δ De hagyjuk a felvilágosulatlanok
eltévelyedéseit és térjünk vissza a tények és a józan ész birodalmába.
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Amikor rosszat cselekszünk, szenvedést kapcsolunk magunkhoz. Δ A bűn és a
szenvedés csak két oldala ugyanannak a cselekedetnek. Δ A magasabb világokban
azonban a cselekedeteknek mindkét oldala megmutatkozik: a jócselekedet másik
oldala a boldogság, a bűné a szenvedés. Ez az, amit „karmá”-nak neveznek. Δ A
bűnnek tehát karmikus eredménye a szenvedés. A szenvedés, mint eredmény, mint a
cselekedet „másik oldala” szükségképpen nem következik be azonnal, még ebben az
inkarnációban. De előbb vagy utóbb előjön, s akkor a bűnösnek szenvednie kell. A
fizikai világban létrejövő eredmény az, amit fizikai tudatunkkal is tapasztalunk, nem
más, mint következménye egy régebben elindított oknak. Olyan, mint az érett
gyümölcs, amelyben egy bizonyos erő kiteljesedik. Δ A fizikai világban való megjelenés
a folyamat végső kifejlésének jele. Δ De amikor egy nagy beavatott gyógyít, akkor az
erő sokkal hatásosabban és gyorsabban működik, s a fizikai rezgések egyszerre
harmonizálódnak. A fizikai rezgéseknek ez a harmóniája pedig nem más, mint az
egészség.
Δ
Figyelemreméltó, hogy a bűnbocsánat kihirdetéséhez rendszerint hozzátartozik
az a kijelentés, hogy a szenvedőnek „hite” volt, ami nélkül semmit nem lehetett volna
tenni. Ez annyit jelent, hogy a karma lezárását valójában a bűnös maga hajtja végre.
Δ
Egy igazságot tartsunk mindig szem előtt: mi a világosság, a szeretet, az
üdvösség tengerében, Isten életében élünk, amely mindég és mindenhol körülvesz
minket. Δ Isten tiszteli az ember egyéniségét, s nem lép be tudatába addig, amíg ez a
tudat fogadtatására ki nem tárul.
Δ
Az embert nem szabad kényszeríteni, hanem meg kell hagyni szabadságát. Az
ember nem rabszolga, hanem fejlődésben lévő Isten, növekedését nem lehet erőltetni,
annak belülről kell kiindulni. Csak ha az emberi akarat beleegyezik, akkor fog Isten
hatni az emberre – tanítja Giordano Bruno –, jóllehet Ő „mindenütt jelen van, kész
bárkin segíteni Δ „Az isteni befolyás, amely a minden mindenben, nem ajánlkozik, de
nem is tartózkodik, hacsak mi magunkévá nem tesszük, vagy magunktól el nem
taszítjuk”. „Mint a napfény, oly gyorsan hatol be, késedelem nélkül és érezteti
jelenlétét, bárki fordul is hozzá és tárul fel előtte… ugyanúgy, mint a nap is azonnal
beözönlik, ha kinyitjuk az ablakot”.
A „bűnbocsánat elnyerése” tehát az az érzés, amikor az emberi szív örömmel
telik el, mert akaratát összhangba hozta az isteni akarattal, amikor a lélek kitárulva
befogadja a szeretetet, a világosság és az üdvösség fényözönét.
Δ
Akik érzékelni tudják Isten jelenvalóságát mindenben, önmagukban és a
környezetükben egyaránt, bizonyára jobban megértik azt is, hogy valamely hely vagy
tárgy annyira „megszentelődhetik” ennek az örökkévaló, egyetemes Jelenlétnek
bizonyos fokú objektivizálódásától, hogy még azok is megérzik Őt, akik különben nem
fogják fel az Ő mindenütt jelenvalóságát. A hely vagy a tárgy megszentelését
rendszerint egy magasabb fejlődési fokon álló ember hajtja végre, akiben a belső
38
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Isteniség már erősen kibontakozott, s aki éppen ezért finomabb testeivel a finomabb
tudati rezgésekre is reagálni képes. Az ilyen emberen keresztül vagy közvetlenül
belőle szellemi erők áradnak, összevegyülve saját tiszta magnetizmusával. Ezt az erőt
azután kiáraszthatja bármely tárgyra. Ekkor a tárgy éterikus része és finomabb
anyagból való másodlatai igazodni fognak rezgéseihez.
Δ
Helyek is megszentelődhetnek, ha ott szentéletű emberek élnek, akiknek kiáradó,
tiszta magnetizmusa telíti a környező atmoszférát békességet sugárzó rezgésekkel.
Nem ritka eset az sem, hogy szentéletű emberek vagy a magasabb világok lakói
meghatározott céllal magnetizálnak egyes helyeket. Δ Ilyen helyeken még a közömbös
emberek is megérzik néha az áldásos befolyást. Δ Az eredményt külsőleg igazolja a
megnyugvás és béke érzete. Az ember elméje lecsillapul, a szív megnyugszik.
Figyeljük meg, hogy vannak bizonyos helyek, amelyek alkalmasabbak a
lecsendesülésre, a meditálásra, Δ mint más helyek. Világi gondolatokkal, léha
társalgással, jövés-menéssel telített épületekben, helyiségekben sokkal nehezebb
lecsendesíteni az elmét és koncentrálni a gondolatokat, mint olyan helyen, ahol évek
vagy évszázadok hosszú során át vallásos gondolatok töltötték meg a légkört. Itt az
elme észrevétlenül megnyugszik és lecsendesül, s ami az egyik helyen komoly
erőfeszítést igényelne, az másutt szinte önmagától megy.
A zarándokhelyek látogatása, valamint az időnkénti elvonulás ésszerűsége
ebben áll: az ember önmagába néz, hogy a bennlakozó Istent megkeresse, s ez
könnyebben megy az olyan atmoszférában, amelyet ugyanazon a helyen az azonos
cél felé törekvők teremtettek. ΔA tudatlan gúnyolódó jelenléte káros, mert ellenséges
rezgéseivel a tárgy vagy a kegyhely rezgéseit eltompítja. Egy hanghullám hatását is le
lehet rontani egy másik hanghullámmal. Ugyanígy a becsmérlő gondolatok is gyengítik
vagy kiolthatják a szeretet és a tisztelet gondolati rezgéseit. Az eredmény
természetesen a rezgések relatív erősségétől függ, de a rosszindulatú vibráció nem
marad hatás nélkül, mert a mozgás törvénye a magasabb világokban is ugyanaz, mint
a fizikai világban, a gondolat-rezgések pedig tényleges erőket jelentenek.
Δ
A látható és láthatatlan világok szorosan egymásba fonódnak, és a láthatót azok
tudják legjobban szolgálni, akik bánni tudnak a láthatatlan világok erőivel.
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Mi a probléma a magyarság ÉGI Csillagösvénye szerint?
A mai világvallások mesterkélt vallásossága és férfiuralmi tébolya, (papként
beférkőzni Isten és az Ember közé), akkor tudott Evilágba beletenyerelni, ami után,
(kb. 14.000 évvel ezelőtt) a Birodalmi Központ (MU) Anyakontinense a Csendesóceánban elsüllyedve, megsemmisült.
A Vízözönt is beleértve, még így is kb. 14.000 évig eltartott, amíg a NŐI
princípiumot szisztematikus alapossággal, mára, megöltük.
S tette ezt valamennyi „világvallás", pl. a kereszténység; közel 5 millió nő
inkvizíciós kivégzésével.

Mi az, ami 2008. őszétől történik?
Semmi egyéb rendkívüli, minthogy a Szeretet Dimenziói megpróbálják – helyettünk –
az ember által kisemmizett, megsemmísitett és elvetélt NŐI princípiumot, (a Föld és az
Élet megmentése érdekében), az emberi világba visszavezetni.
S bár emiatt akár ujjonghatnánk is, ...
Valljuk be, hogy számunkra igen-igen problémás, sőt: „karmikus" Feladattá fog
válni az életünk folyamán az:
ELFOGADÁS
BELETÖRŐDÉS
MEGBOCSÁTÁS
ALÁZAT és
ANYASÁG
állandó, naponkénti gyakorlása.
Értsük meg tisztán, hogy a jelen földi életünkben szinte kifejezetten csak olyan
Emberszellemek inkarnálódtak emberi, (tehát földi) testekben, akiknek mindezekre a
tapasztalásokra szükségük van.
S mi lennénk ezek, vagyis a MA élő felnőtt emberek.
Ezért inkarnálódott - éppen napjainkban - velünk együtt, a minden határon túl
áradó, Megengedő és felemelő Szeretet (X. bolygó), és a Számonkérés (XI. bolygó)
princípiuma az Anyagi világba, hogy e folyamatban a segítségünkre lehessenek. E két
bolygó feladatkörének pedig már a megnevezése is bőven tartalmazza a
formálódásunk várható irányát.
-------------------------- ????????? -------------------------Mi sem természetesebb, minthogy a várható változások a férfiuralmat, az egyre
csak „férfias" irányba kapaszkodó nőiséget, a társadalmakat, a jogrend (fegyelmezésre
és büntetésekre kiképzett számonkérő) tisztségviselőit éppen úgy meg fogják zavarni,
mint a porhintésre berendezkedett politikusokat, (politika: érvényesülés, tudás nélkül)
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a vazallus tudományokat, (a specialisták kora lejár), az oktatási rendszereket (mert
nem lehet úgy oktatni, hogy éppen mi felel meg az államhatalom érdekeinek), s az
egészséget nem ismerő orvostudományt.
S az intellektuális tudás intelligenciahányadosa (IQ) értelmetlensége helyett
- ezer évek után - ismét előtérbe kerül a jobb és bal agyfélteke fele-felerészben történő
használata, s az érzelmi (ÉQ) és felelősség (FQ) felvállalásával újraéled a NŐI
princípium, s az ősi magyar Kötelességrend.
Erőt mindezekhez a várható változásokhoz nem adhatunk, tanácsokkal nem
szolgálhatunk, más tollával nem ékeskedünk, de az emberi érzelmeket igenis JÓ
irányba elmozdíthatjuk.
Ezért kérünk mindenkit, szerezze be és terjessze Teilhard de Chardin: „Az Örök
Női" című írását, s Anasztázia imáját, amely Vlagyimir Megre 4. könyvében található.
Amit e folyamatban mi magunk; a Csillagösvény Bt. besegíthetünk mindezeken kívül,
az nem egyéb, mint az Égi Dimenzióknak, a Szeretet princípiumainak lehetséges
- fizikai szintű -, érzelmi, érzékszervi megtapasztalása, mert e gyógyító és jobbító Erők
mindezek által megismerhetővé válnak.
Ami pedig érzelmeinkben megismerhető, az önmagunkban létre is hozható, s
minden esély megvan arra, hogy amennyiben e Szeretet - Energiákat önmagunkban
megeleveníteni képesek vagyunk, akkor ezzel, a magyarok Csillagösvénye Égi Útjával, az igazi otthonunk felé; a Hazafelé vezető Utat ismerhetjük meg.

E web-lapot szerkesztette: Pataricza Zsolt
A grafikákat és a rajzokat készítette: H.É. Polgár Csaba
Érzelmi finomenergiákkal, szemüvegneutralizálókkal, hangfelvételekkel
kapcsolatban érdeklődni: Polgár Éva (info@szokelajos.extra.hu)
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A M A G YA R S Á G E S É LY E I É S V E S Z É LY E I
A Statisztikai Hivatal 2008. októberi jelzése szerint Magyarországon immár 3
millióan létminimum alatt élnek. AKI mindeneket tud, az tudhatja csak, hogy
feltehetően ez még nem a mélypont, de az bizonyos, hogy aki közülünk ki meri
jelenteni, hogy jövőre a helyzet javulni fog, az kegyetlenül becsapja honfitársait.
A HELYZET ebben az emberi kultúrkorszakban már nem javulhat.
Ma még nem tudhatni, hogy ebben a jelenlegi, egyidejű, nagy meggazdagodási
és elszegényedési folyamatban lesz-e elegendő megértés és türelem a mai elnyomók
és elnyomottak részéről, de azt tudhatni, hogy a legfontosabb Alapvetést, a Gyökerek
legfontosabbikát: a saját magunk lehetséges megismerését és a legszemélyesebb
döntéseink Felelősségének felvállalását, azaz: a BELSŐ UTAT mindkét szélsőséges
társadalmi réteg elszalasztotta, illetve – a bajok közepette, mint kiút –, ez csak keveseknek fog eszébe ötleni.
Azt pedig már a Vízözön előtt elfelejtettük, hogy a kéz ADÁS-ra való, nem pedig markolásra.
Gazdagság és szegénység között mindig is volt egy vaskos és képlékeny
KÖZÉPRÉTEG, amely megteremtette a mindennapi javakat és szükségleteket, s
amelyre létfenntartó bázisként minden korban számíthatott a király is és a koldus is. Ez
a középréteg mára felszámolódott, kevesek gazdagságához vagy sokak
szegénységéhez csapódott, hogy kikényszeríthesse belőlük az állásfoglalást.
Régente sok-sok terhet levett az ország válláról az a Felelősséggel és Lelkiismerettel rendelkező, tehetős mecénás - réteg, akik irányt szabtak a kultúrának, a kutatásoknak, s hosszan elsimították a kezdődő gazdasági bajokat. Mára, a politika hamis és
illuzórikus irányvonala, (politika = érvényesülés tudás nélkül), a leggyakrabban 4 évenként bekövetkező vezetés-váltás miatt ellehetetleníti a felelős mecénásréteg kialakulását, az ily módon, váltással hatalomra került hiéna-réteg pedig, amely birtokolja a szeretet nélküli intelligenciát, de fogalma sincs a Felelősségről és Lelkiismeretről, sohasem fog az ország népére figyelni.
Minden ilyen silányuló kultúra elsőként – központilag – a felnövekvő generációk
taníttatásától vonja meg a támogatást, még erejük teljében „leírják" az öregeket, s szigorúan intézményesített REND szerint kerülik az Ősi Bölcsességet. Hát honnan is tudhatná ilyen keretek között egy ország népe, hogy „Öröm és megelégedettség forrása
kizárólag önmagunkban keresendő"?
Ebben a nagy földi tanulási folyamatban nem a gazdagodással vagy a
szegénységgel, nem a pénz uralmával (a jogrenddel, a Természet lepusztításával, a
technikai kultúrával avagy az egyes népekkel - országokkal) van baj, hanem azzal,
hogy miközben naponta szükséges lenne felvállalnunk a mindenkori döntéseink
felelősségének terhét, a saját félelmeink és vágyaink rabszolgái maradunk.
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Éppen ezért szükséges áttekintenünk, hogy nekünk, MAGYAROKNAK, mi dol gunk a Földön.
Fontos tudatosítanunk, hogy Feladatunkhoz segítségül kaptuk a Földanya Szívközpontját, a Kárpát - medencét, s a világ legősibb nyelv - elemeit tartalmazó gyönyörű
nyelvet, amely emberemlékezet óta fénylő, megronthatatlan Egykristályként, sértetlenül ragyog a népek zűrzavarában.
A magyarság súlyos pecséttel jött a Földre, melynek lényege „csak fizikai szinten"
nem magyarázható:
Amennyiben a tudást és jólétet magunk számára igyekszünk biztosítani és
gyarapodásunk öncélúvá válik; újra és újra elenyészik a kultúránk.

ember helyett: EMBER
Az Anyagi világ még Isten elképzeléseiben sem létezett, amikor az Ember
Hanglény-ként a Hang-ba, majd Fénylény-ként a Fény-be lett állítva. E Világokat
– időtlen idők alatt –, funkcionálisan végigpróbáltuk, s ezután jött a Teremtés, vagyis az
Anyagi Világ, (legalábbis ma ezt így értelmezzük). Sorsunk ez utóbbi történés óta
mindenkor attól függ, hogy ily módon a Fény-be állítva, a Fényt vagy az Árnyékot
igyekszünk-e megvalósítani.
Emberfejlődésünk e szempontból töretlen, de igen-igen lassú folyamat.
A földi világba születésünk legfőbb OKA: hogy az Emberszellem, anyagi testet
öltve, megtanuljon a Gondviselés pillanatnyi kihívásaira, a mindenkori MOST futó
pillanataiban JÓL reagálni.
Mert bár az Emberszellem – fizikai testet öltés nélkül, Isten Akaratából – minden
tudás birtokosa, de önmagán változtatni csak az Anyag Világában, a Föld-nevű
játszótéren, fizikai testet öltve képes.
„Jobbulni" kell, ezért Feladat mindig akad bőven. Ezt gyakoroljuk, immár végtelen
idők óta, mint testbe zárt Emberszellemek, mai értelemben: Lelkek.
Az embert, a földi fejlődési ciklusok során ÉGI Törvények segítik. Jelen
emberfejlődési periódusban három, alig-alig jegyzett, s nem is a legfontosabb ÉGI
Törvényt érdemes kiemelnünk, mert e három rávilágít arra, hogy a földi életünk során
pillanatonként önmagunk felett törünk pálcát:
v Valamennyi embernek Szabad Akarat adatott, melybe még Isten sem
szól bele. Még a gonoszság erői sem környékezhetik meg az embert, ha az illető az
érzelmeivel és gondolataival be nem vonzza őket.
v Aki közülünk – az élete folyamán – az Isteni Tervbe a gondolataival,
érzelmeivel, kimondott szavaival és végrehajtott cselekedeteivel – Szabad Akaratából – bármiféle ocsmányságot belevisz, annak addig innen távoznia nem lehet,
amíg mindezeket meg nem tisztítja, JÓ-vá nem teszi.
v Az Anyag világában a Tudatot a Víz jelképezi, melynek Lelki-Emberi
módosulata: a Vér. Ezért annak a kultúrának, amelyik a Vizet elszennyezi,
(vegyszerek, szenny, vízöblítéses WC, stb.), avagy a Vért kiontja, mivel ily módon a
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Tudatot szennyezi és sérti, rövid időn belül romjaiba kell dőlnie. Annak az embernek
pedig, aki fentieket elköveti, még igen sokszor kell a Föld-nevű játszótérre visszatérnie.
(Más szempontból ennek a neve is Karma, de a Karma nem büntetés, hanem a
TAPASZTALATOK HIÁNYA, amely miatt vissza kell térni).

Az Ember Törvénye
Az Ember Törvénye (és feladata) az Anyag átszellemiesítése, vagyis a Matéri ából Szellemi Energiát kellene képeznie.
Ehhez az ember elegendő Teremtő Erővel rendelkezik, de a Teremtő Erejét rossz
irányba működteti, emiatt az Anyag nem Éled, hanem pusztul.
Jelen pillanatban is fordítva működünk, nem úgy, ahogyan kellene: Szinte minden
„Szellemi" teljesítményünkkel az Anyagot, a technikait, a Matériát fejlesztjük és merevítjük, ahelyett, hogy az ANYAGIT – Isten Dicsőségére – SZELLEMIVÉ alakítanánk.

Az Anyag Törvénye
Az Anyag világában építkezni csak alulról felfelé lehet.
Fentről-lefelé nem megoldható, sem társadalmi törvényekkel, sem
határozatokkal, sem kormányszinten, sem piacgazdaságilag, sem pénz, hatalom vagy
erőszak által.
Mert a Változásoknak az egyedi emberek Tudatából, Szabad Akaratából kellene
kiindulniok.
Még a Nemzettudatot is csupán az Egyedi Emberi Tudatosság teremtheti meg.
Ez a folyamat pedig csak alulról-felfelé, az Egyedi embertől az Összhangzat felé, az
EGO Ereje felől az Össz-Emberi Testvériség felé haladhat.
(E folyamat során a mindenkori választott vezető köteles tükröztetni a mindenkori
Nemzettudatot. S ha a Nemzettudat nulla, akkor az ország első embere sem
produkálhat ennél többet.)

Mi a Jó és mi a Rossz?
Ember nélküli világban jó és rossz nem létezik. A magasabb és magasztosabb világokban SZERETET uralkodik. (Ha nincs fizikai test, a Fényben nem alakulhat ki Árnyék).
Mindennek, ami JÓ, az emberközeli dimenziókban pozitív szellemi lényege, konkrét küldetése, érzelmi tartalma VAN, de Szabad Akarata NINCS.
(Szabad Akarata a Földön és az Égben csak Istennek és az Embernek van).
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Mindennek, ami Rossz, jellemzője az emberi világban, hogy konkrét szellemi
lényeggel nem rendelkezik, küldetéstartalommal nem bír, mert a helyét, ahol JÓ-ként
funkcionálhatna, még nem találta meg. Azért nem, mert elbizakodottságában isteni
kiváltságokra törekszik.
Az embernek addig van dolga a Földön, amíg az általa, Szabad Akarattal
előállított Rosszat a legszemélyesebben JÓ-vá nem teszi. Az elbírálás azonban nem
földi törvények szerint történik, mert létezik Fórum, ahol máig a megbocsátás,
elfogadás, odaadás, érdek nélküliség és felajánlás a Mérték.

A MAGYARSÁG-ról
JÓ tanítóvá kell válnunk.
A JÓ Tanító feladata az oktatás, szoktatás és a példaadás.
A rossz tanító mindenben önmagának igyekszik emléket állítani. A jó Tanítónak
kopott a nadrágja, lyukas a zsebe, de ha elenyészik, áldásba foglalják a nevét. (Nos,
ez utóbbit mi nem nagyon kívánjuk; mert a Vízözön után az EGO Erejét kaptuk
ajándékba).
Itt, az Anyag világában a Fényt képviselhette a több, mint 50 000 éves Egyistenhitű, Érdek Nélküli Szeretetvallásunk, majd a Fokos Szövetsége, illetve 6800-7000 éve
a Vízözönt követően a Sumér-magyar Kötelességrend, az Árnyékot pedig az azóta,
Mammonnal kierőszakolt és hitelesített Jogrend.
Helyzetünk azonban – minden látszat ellenére – mégsem ettől függ, hanem aszerint alakul, hogy amíg élünk, mi módon éljük meg a Pillanatokat; milyen lelkülettel,
érzelmi töltéssel és gondolatokkal oldjuk meg a mindennapjaink ezernyi apró problémáját, a Gondviselés kihívásait.
A magasabb világokat a mindennapi élet ezernyi aprócska történéseire adott
reakcióink éppen úgy érdeklik, mintha egyetlen, hatalmas eseménnyel találnánk szemközt magunkat.
S amennyiben a Tudást és a jólétet magunk számára igyekszünk biztosítani, s
gyarapodásunk öncélúvá válik, újra és újra elenyészik a kultúránk.
MAGYAR-nak tehát az a Lélek születik, aki már képes önmagát felajánlani, képes
Tanítóvá válni.
A magyar embert nem a Sors veri.
A magyar ember lelke érettségizik.
Olykor szükséges vizsgázni. A magyar ember ezért született a Földre. Odaadásból,
Felajánlásból kellene vizsgáznia.
MAGYAR-nak lenni tehát: a Lélek állapota, Hitvallás.
S ha ehelyett gyűjt, kapar, irigykedik, neheztel, fél vagy gyűlöl, számára ez már kudarc.
45

WWW.SZOKELAJOS.EXTRA.HU

A MAGYARSÁG ESÉLYEI ÉS VESZÉLYEI

A magyar: a Magasabbrendű ÉN-t jött építeni az EGO erejében.
A MAGYAR: transzformálódó Lelkiség: vagy VAN, vagy NINCS.
A magyarság, saját közegében; a Lelkiségben uralkodni lenne képes, s ezért neki
intuitive és felfedezések terén is több adatott. (Egyébre alig alkalmas). Magyar-nak
lenni: ESÉLY, amennyiben élünk vele.
Jelenleg a magyarság zöme kábult állapotban, valamiféle félkómában leledzik,
mert nem a saját közegében igyekszik kapaszkodóra lelni.
MAGYAR-nak lenni: nem testi, biológiai, társadalmi, evolúciós küzdés, hanem
vizsgalehetőség LÉLEK-ben, LELKISÉG-ben.
Mert lehet valamely nép rendszerető,
törvénytisztelő,
kötelességtudó,
harcias, sőt:
kiválasztott, stb.
De előbb-utóbb el kell jutnia oda, hogy önmagát képes legyen Felajánlani.
Ez a MAGYAR, ebben áll a MAGYAR-ságunk.
Krisztusi Út ez, Ő is ezt tette.
A MAGYAR: Aki az EGYISTENHITŰ, ÉRDEK NÉLKÜLI KRISZTUSI SZERETET
KÖVETŐJE ÉS MEGVALÓSÍTÓJA. Akkor is MAGYAR, ha nem itt él, nem a mi
nyelvünket beszéli, s ha a bőre színe más.
Fontos döntés előtt
Magyarságunk szempontjából, a békénk, fennmaradásunk, jólétünk, boldog ságunk biztosítása érdekében, örök dicsőségünkre, a legfontosabb intézkedés:
önmagunk lehetséges megismerése.
Mert a világban elsőként itt kellene, hogy megszólaljon a Lelkiismeret Hangja.
Az emberi világot a magyarság szempontjai szerint, (azaz: az Odaadás, Felajánlás
és Tanítás önzetlen szempontjai szerint), csupán egyetlen kérdés változtathatja meg, ez
pedig tökéletesen egyedi és személyre szabott:
Amennyiben számomra valamely történés, körülmény, élethelyzet nem tetsző;
„Miben tudnék – a körülmények, avagy mások helyett – önmagamon változtatni, hogy
holnaptól szebb legyen a világ"?
Mert a Váltás bennem kell, hogy megtörténjék, nem pedig külsőségekben.
Ehhez a Változáshoz az Isten-fogalmunkat és Isten-kapcsolatunkat is át kell
értékelnünk: VELE, ÁLTALA és ÉRTE!
A LELKISÉG-ben LELKI TARTÁST tanító nép feladata nem az, hogy saját Hitét
és világnézetét ráerőltesse másokra, hanem az, hogy másokat hozzásegítsen ahhoz,
hogy a saját Hitüket önmagukban felleljék.
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Ha pedig bármely náció tagjaira neheztel, annak a nációnak a sarjaként kell majd
ismét a Földre születnie.
A Boldogság itt a Földön addig el nem érhető, amíg a Boldogság érzékelésére
alkalmas Lelki érzékszerveink ki nem fejlődnek. (Hamvas Béla).
Nos, mindezeken segíthetnének a magyarok: önmaguk megismerésével, mindent
átfogó generális tudással, Bölcsességben az ösztönerejű félelmek és alacsony érzelmi
töltésű vágyak fölé emelkedve, valamely nemesebb erkölcsi tartással és felelőséggel,
az Élet metamorfózisának tiszteletben tartásával, Lelkük nemességét türelemmel és
alázattal alakítva.
Ezek azok a gondolatok, amelyekkel immár a magyarságnak barátkoznia
érdemes, mert ezek az Alapok bennünk adva vannak, ez a MI hozott szellemi
örökségünk.
A „nem földi" vizsgáztatásunk immár folyamatban van.
Az Elbírálás pedig nem attól fog függeni, hogy bölcs döntéssel miként választunk
jó és rossz, nemes és etikátlan között, hanem attól, hogy közülünk ki, hogyan és
miképpen éli meg a saját hétköznapjai jelöletlen, futó pillanatait, a legközvetlenebb
emberi és rokoni kapcsolatait, a könnyen elröppenő gondolatai minőségét, s folyvást
áradó érzelmei milyen irányt veszek.
Növekedj hát TE MAGAD is – ki e sorokat olvasod –, Bölcsességben, Odaadásban, Szeretetben, igyekezz Önmagadat oly módon megvalósítani, hogy az lehetőleg
senki Élő kárára ne váljék!
E Feladatnak személyesen megfelelni annyi, mint MAGYARABBÁ válni. Mert
„akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon". Tudtuk, hogy el fog következni egy
periódus, amikor el kell engedni a mankókat.
Ez a periódus elérkezett.
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H O L K E Z D Ő D I K A F EL E L Ő S S É G Ü N K :
M I N D E N G O N D O L ATO D AT S Z ÁM O N K É R I K !
A Halak Világhónap kezdetén Jézus Krisztus egy ősi Törvényt, leegyszerűsítve
adott át nekünk.
E Törvény szerint a földi világban, ha bármi nekünk nehezen megy, addig kell
gyakorolnunk, amíg az, általunk, spontán módon is sikeressé nem válik.
Nos, éppen ugyanez vonatkozik a gondolatainkra, érzelmeinkre, szavainkra és a
végrehajtott cselekedeteinkre: mindezeket (is) addig kell gyakorolnunk, amíg bennük
meg nem jelenik az Érdek Nélküli Szeretet.
Vagyis: mindaddig kapjuk az általunk, valamikor, valahol elrontott feladatokat,
amíg az elkövetett hibáinkra rá nem jövünk, s ki nem javítjuk őket.
Miért egyszerűsítette le az információt Jézus?
Mert ehelyett csupán a Gondolatok felelősségét emelte ki, hogy a Lényeg jobban
rögződjék bennünk, hiszen valamennyi rontott variáció mögött ott rejlik a Gondolat.
Mivel Ő ezt így látta helyesnek, kövessük mi magunk is a Gondolatok útját, de
tartsuk szem előtt, hogy éppen ugyanez vonatkozik az átélt érzelmeinkre, a kimondott
szavainkra és a végrehajtott tetteinkre is, vagyis: fel kell vállalnunk értük a
felelősséget; a döntéseink felelősségének terhét.
Ma legtöbben úgy vélnék, (ha egyáltalán gondolkodnának erről), hogy a
gondolataink – a megfogalmazásukat követően elillannak, „elszállnak", „eltörlődnek",
nem terhelnek tovább bennünket; nyomuk sem marad.
A Gondolat pedig – amelyet megteremtettünk –, nem illan el – hisz' mi magunk is
feljegyezzük minden gondolatunkat a saját éteri auránkban –, s ismételve; ugyanez
vonatkozik az érzelmeinkre, szavainkra, tetteinkre is.
Az egyszerűség kedvéért, példaként ismerkedjünk meg a Gondolat keletkezésével és a megfogalmazott Gondolat útjával, sorsával:
A Gondolatokkal mindaddig nincs gondunk - bajunk, amíg éppen „gondoljuk"
őket. De vajon honnan érkeznek, s mi történik, amikor már tülekszik a következő
gondolat?
Minden érett felnőtt részére, a magasztosabb régiókból, a Kollektív Emberi
Tudatból, személyre szabottan érkeznek a Gondolatok impulzusai. (Ezeket, ezen
állapotukban, a legegyszerűbb fény-impulzusokként vagy gondolat - csírákként
elképzelni).
Valami elképesztő még végiggondolni is, hogy micsoda szellemi apparátus,
mekkora háttér - tevékenység szükséges ahhoz, hogy a Föld minden embere, naponta
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3-5 millió gondolat - impulzust, fény - gondolatot, gondolat - csírácskát kapjon, s ezek
mindegyike – személyre szabottan, karakterre és Lélekre vetítve –, csakis az ő
számára legyen (naponta) kitalálva, összerendezve és küldetésére bocsátva.
Az ily módon, s minden esetben személyre szabottan lesugárzódó gondolat impulzusok a Szív - be, (s nem az agyba) kerülnek. (Hogy miért a Szív az első; lásd a
„Miért a szív az első?" fejezetben).
A Szívbe kerülő, magas ritmusban lüktető gondolat - fény - impulzusok a Szív
felelősséggel teljes munkája következtében osztályozásra kerülnek, s a Szíven
keresztül (egy részük a nagy - agyféltekékbe, más részük valahová az agytörzsbe
vetül. A Szívből az agyféltekékbe vetült milliónyi fényfelvillanást az EGO ereje, az ÉSZ
tevékenysége fogadja, s amely gondolat - impulzus kedvére való, abba belekapaszko dik, s azt Gondolattá kezdi fűzni. A Szívből az agytörzs tájékára vetült impulzusokból
pedig lesznek az Érzelmek.
A Tudomány megállapítása szerint, egy felnőtt ember – ezen impulzusok sokasá gából választva –, az EGO erejével, az agyműködés segítségével, kb. napi 70 ezer
gondolatot képes fűzni, összeállítani, értelemmel végigvezetni.
A többit már tudjuk...
De vajon mi történik, ha odabent az agyban már születik a következő gondolat?
A megelőző Gondolat „kilökődik" az agyból, s a háromdimenziós földi energia mezőben az illető feje felett kezd lebegni. Ezen állapotában, kevesek számára látható
háromdimenziós fényalakot ölt, s „kenyéradó gazdájától" ellebegve, ide - oda „úszkál",
eltávolodik. (Sajnos, e jelenséget többnyire tizenévesek látják, s e jelenség többeket
közülük „idegbetegségig" sokkolni képes).
A Szép gondolatok háromdimenziós földies fényalakja is szép; virágszirmokra,
szárnyacskákra, csillagocskákra emlékeztethet, de sajnos mára megritkultak a Szép
gondolatok.
A rusnya gondolatok ily módon agyműködésből kikerülő, „teremtett" fényalakzatai
is rusnyák, a röpködő nyílvesszőtől a levegőben úszkálva csattogó krokodil koponyáig, rengeteg átkos variáció kerül ki az emberfejekből. (Ezek látványa okoz az
arra érzékenyülteknél elképesztő gondokat)!
Szerencsére ezen háromdimenziós fényalakok csupán rövid ideig tartózkodnak a
földi energiamezőkben, ezt követően nagyhirtelen eltűnnek, (mint amikor a lufi
szétdurran), s átlépnek a négydimenziós energiamezőkbe.
A négy, majd többdimenziós energiaterekben a hajdani gondolataink furcsa
„fizikai" tulajdonságot vesznek fel: a hozzájuk hasonló gondolatokat mágnesként
vonzani kezdik.
Ily módon az emberi gondolatok – mint ember által teremtett Energiák –, miközben
útjukat járják a nem - földi energiamezőkben, egyre vaskosabbak , egyre híznak,
vastagszanak, gyarapszanak, miközben eleven erővel mozgásban tartja őket a
gondolatot megfogalmazó ember tudattartalma .
De az OK és OKOZAT Teremtéstörvénye mindvégig hat rájuk, s előbb - utóbb
vissza kell, hogy zuhanjanak arra az emberre, aki a földi élete során megfogalmazta,
végiggondolta őket.
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Csakhogy: a Gondolatok nem gondolatokként fognak az illető emberre rászakadni, hanem cselekményekként, történésekként.
S ha az eredeti Gondolat gyönyörű volt, az illetőre rászakad a boldogság és az
öröm – vagyis: a Magas Ég áldása, ha pedig az a gondolat csapnivaló volt, akkor
csapnivalóak lesznek a földi visszahatásai is.
Példaképpen; elegendő itt a Földön csak csupán annyit megfogalmazni, hogy:
„de belerúgnék abba az emberbe", az ilyen gondolat visszahatása, (amikor az OK és
OKOZAT Teremtéstörvénye azt visszautalja az illető embernek), egy kifejezetten fájdalmas fizikailag végrehajtott rúgással lesz egyenértékű, amit az illető fog megérezni,
s amelyet rajta hajtanak végre mások.
E „visszahatás", amely „idő alatt" a Gondolat az útját az időtlen térben végigjárja,
beletelhet 5 másodpercbe, egy hétbe, 40 évbe, vagy 600 esztendőbe; ehhez közünk
nincsen.
Meglehet, hogy a rút gondolat visszahatását azonnal megérezzük és 3 másodperc múlva megbotlunk vagy orraesünk, de az is lehet, hogy negyedszerre születünk
ismét a Földre, amikorra egy réges - régi gondolatunk – a múltból, telibe talál minket.
Márpedig „ott", azokban a Magasságokban, még a gyilkolás gondolata is végrehajtott
gyilkosságnak számít. S bizony őrjönghet valaki itt a Földön, hogy cudar az élete,
(vagy hogy „nincs Isten", mert meghalt a gyermeke), amikor ezt a maszatot az Isteni
Tervbe, valamely rég elfelejtett gondolatával / vagy cselekedetével, ő maga vitte bele,
illetve valamikor másokkal így bánt.
A Megoldás
Nem szükséges túlságosan nagy fantázia ahhoz, hogy végiggondoljuk: a legtöbb
magyar ember naponkénti gondolatai átlagosan milyenek, s milyen minőségűek. Ha
ezt egy mai, átlagosan mafla, ocsmány kifejezéseket használó „hazánkfia" tudná,
netán - tán ez nyomban fájna is neki, az illető bizonnyal ordítva menekülne önmaga
elől.
De nincs felmentés; mert nincs tudatosság. Hisszük, hogy elillan a gondolat, s
nincs felelősség, de ez sosem volt így, mert ennek mozgatórugója (is) bennünk rejlik.
Ennek neve: KARMA. A KARMA, amely nem büntetés, hanem a Lelkünkben a
Személyes Tapasztalatok Hiánya. A Megoldás: az Eszmélés. Eszmélni, még a földi
életünk során! Eszmélni, s a Krisztusi Szeretet nevében Bocsánatot kérni. Akiket
megbántottunk, azokat megkeresni. Ha nincs erre mód, akkor bízzuk a Magas Égre,
de bocsánatot kérni akkor is szükséges, hogy a megfogalmazott gondolataink jövőbeni
„veszélyei" ily módon elenyésszenek. Higgyük el: megéri! Ez így egy nagyon nem
idevaló kifejezés, de „megéri"!
Megéri Eszmélni, s nagyon megéri Megváltozni!
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A Kegyelem
Ilyen azelőtt sohasem fordult elő, csupán elvétve. Ma itt a lehetőség, amelyet
bárki megkaphat, s elérhet:
Ha bárki, bármikor a múlt életei során, avagy ebben az életében, a gondolataival,
érzelmeivel, kimondott szavaival vagy tetteivel bárki más ártalmára volt, az OK és
OKOZAT Teremtéstörvénye ki fogja róni rá ennek a feladatnak a további gyakorlását. S
ha más hátán taposott, legközelebb az ő hátán fognak taposni, ha pedig ölt, meg kell
halnia...
De MA, immár itt és közöttünk, eleven erővel működik a KEGYELEM!
Tegyük fel, hogy valaki, valamikor régebbi korokban embert ölt, vagy gyilkoláson
járt az esze. A Gondolat megindult, s ezért neki – tán éppen ebben az életében –, meg
kell halnia, mégpedig ugyanúgy, vagyis meggyilkolják őt.
Nos, ez az illető – jóllehet, erről mit sem tud, de – jelenleg készséggel segíti embertársait, odaadásban nem szenved hiányt, önzetlenül segít, támogat másokat, felkarolja az elesetteket, emberségesen él. Körülötte az éteri aurája aranyló színben kezd
ragyogni, feje felett tán még glória is van, (amelyet szerencsére szinte senki sem
lát),... S ekkor rázuhan az elmúlt korok karmája, a saját hajdani felelőtlen tette, avagy
gondolata, amely miatt most meg kell halnia. Cselekvésként, történésként rázuhan hajdani tettének vagy gondolatának következménye, s rázuhanva, mindez, az ő jelenlegi,
aranyló aurapáncéljáról LEPEREG!
S bár az egyik legfontosabb Teremtéstörvény értelmében meg kellett volna halnia; csupán csekélyke karcolás éri; s hajdani felelőtlensége eme súlya többé vissza sem tér.
Hát, ez a KEGYELEM, a Vízözön óta első ízben, mióta egyedi emberlelkek
egyedi testekben élnek, ma, megadatott! S várja, hogy éljünk ezzel a legközvetlenebbül reánk ható lehetőséggel, melynek egyszerű lényege:
v észrevenni mások fájdalmát,
v segíteni a rászorulókat,
v meghallgatni a gondokkal küzdőket,
v gyakorolni a felajánlást és odaadást,
v Szolgálni, Tanítani, Elfogadni, Megbocsátani,
ahol csak lehet.
De ez a KEGYELEM is csak a földi életünk utolsó pillanatáig működik. Ha addig nem
vennénk igénybe, azt követően már nincs felmentés.
„Utolsó napodra annyid marad, amennyit másoknak adtál" (Benjámin László)
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E M B E R I F E L A D ATA I N K S E G Í T Ő I É S B U K TAT Ó I
(I. rész)
Mintavétel az Embernek, mint Isten bukdácsoló
Szentlelkének Egyedi Szellemi Örökségéből
(A felsorolás nem lehet teljes)
A FÓBIÁKRÓL
Ami az életünket jócskán meghatározza, az az egyetlen földi életünk során
nehezen feldolgozható fóbiák sokasága.
Az egész gyermekkorunk egyik legfőbb feladatköre, hogy az általunk, (még
születésünk előtt) megválasztott szűkebb családi környezet segítségével, 21 éves
korunk előtt belekényszerítsen bennünket a „hozott" fóbiák körébe.
Annak alapján választjuk meg szüleinket, testvéreinket, a rokoni környezetet,
nevelőinket, továbbá a kontinenst, a népet, az adott történelmi periódust és társadalmi
viszontagságokat, a szegény vagy gazdagabb életformát, szomszédainkat, barátaink
körét és leendő munkahelyi főnökeinket (még a Földre születésünk előtt), hogy
ilyenformán valamennyi fóbiánk megnyilvánulhasson és kellő teret nyerhessen.
Éppen ezért, a legtöbb ember két lábon járó fóbiahalmaz, csupán csak:
v nem tud róla
v vagy még nem fogalmazta meg sohasem
v illetve esetleg még büszke is a saját fóbiáira
s azokat élete nagy erényeinek, eredményeinek tünteti fel
A fóbiákról általában eléggé elítélendően nyilatkozik a többség, s tán mi magunk
tartunk is tőlük.
Pedig a fóbia nem feltétlenül rossz értelmezésű: Berögzültség, amely még
kellőképpen nem élvezi a tapasztalataink támogatását.
Ha már felfigyelünk valamely fóbiánkra, az félig-meddig már fel is van oldva!
Mint sok egyébre, erre is illik a megállapítás:
v
v
v
v
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Csupán csak ezek megvalósítása is hallatlan energiákat követel az embertől,
s karmikus segítőtársak sok esetben szükségesek hozzá.
Egy - egy fóbia „megoldása", ha magunk próbálkozunk vele, olykor 40 évet is
igénybe vehet, míg ha karmikus segítőtárs „érkezik" a megoldására, egy-két óra alatt
(!) fel lehet oldani. Karmikus segítőtárs ebben az értelemben egy olyan hajdani lélek társunk, (itt és most fellelhető földi ember), akivel a régmúltban valami örömtelit vagy
nagyon - nagyon kellemetlen élet, (vagy halál) - helyzetet együtt éltünk át.
Fóbia lehet:
v
v
v
v
v
v

amiről az ember sohasem beszél,
amiről az ember folyvást beszél,
amilyen tevékenységet, érzelmeket nagyon hárít,
amilyen érzelmeket, tevékenységet naponta kerget,
amilyen élethelyzetbe mindig belecsöppen,
vagy amitől már gondolatban is extatikus élménye, avagy pánikhangulata
van.

Mert ezek a lehetőségek magukban hordozzák ugyanezen fóbiák feloldozásának
az esélyeit is.

A TÁRS szerepe és feladatköre
Kivel tartozol össze igazán: akivel vannak még közösen megoldandó
problémáitok, vagy akivel már minden a legszebb?
Ki az igazi szövetségesed az Életben: akivel még naponta küzdened kell, (hogy
formálódhass), vagy pedig az, akivel már a gondolataid is közösek?
Két, nem könnyű kérdés fogalmazódott meg, s lássuk a megoldást:
A Földre születni vágyó lélek „karakteres" lélek, vagyis tisztában van önmagával,
s vannak tervei, elképzelései és vágyai.
Mielőtt a lélek a földi világba születik, tudatossá teszi önmagában a benne rejlő,
tapasztalásra váró hiányokat, célkitűzéseket, valamint a lecsiszolni való többletet. S
kérve kéri a Teremtő Tervet, hogy amíg a Földön él, folyamatosan álljon előtte mindez,
hogy el ne feledkezzék róluk, s ne is kelljen ezeket sokat keresgélnie.
Nos, az ember életében ennek a Hiánynak, illetve Többletnek a neve: TÁRS, aki
mindig frontálisan ott van és jelen van, (ki sem lehet őt kerülni). E Társ, hogy tehát
mindig jelen lehessen, (saját, születésünk előtti kérésünkre) minden tízből nyolc-kilenc
esetben a házastárs, de „egy életre szólóan, s egymást váltva" lehet a munkahelyi
főnök vagy beosztott, após, anyós, apa, anya, vagy a saját gyermekünk is.
E Hiányok avagy Többletek megtapasztalására és feloldására olykor egy élet
leélése szükséges, s amint tudjuk és tapasztalhatjuk, gyakorta „idő előtt" türelmét
veszíti az ember. S nem sokat javít a helyzetünkön, ha e Társat gondolatban
esetenként „máshová" kívánjuk, mert ha gondolatunk esetleg megvalósul, akkor saját,
(születésünk előtti kérésünkre), jön helyette MÁS. Ezért tehát (például) a Válás nem
megoldás!
S e problémakör folytatódik a Dominanciával és a Birtoklás Vágyával.
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A Dominancia
Életünk sarkított feladványa, amelyet a Szellemiségünk (avagy a Magas Ég) már
különösebben nem értékel: a hatalmi vagy uralkodási sorrend, illetve „lentről" felfelé
tekintve: a félelmi sorrend.
A dominancia, ha nem is az állatvilág sajátja, de az állatvilág előjoga. Embernél
már kétségeket ébreszt, hiszen Lélek szintjén értelmezni sem lehet.
Vagyis: aki másokat az emberi világban megfélemlíteni vagy hatalmával sokkolni
igyekszik, az kinyilvánítja az önmagában rejtőző állatot. Ember pedig állatként ne
viselkedjék.
S itt elérkeztünk egy sarkalatos megfogalmazáshoz: az ember tulajdonképpen
mindig önmagával találja szemközt magát mindazokban az ütközésekben, amelyek a
saját, helytelen reakciói folytán hol fájdalmat, hol szenvedést, hol bosszúságot, hol
elégedetlenséget, félelmet vagy kiszolgáltatottságot jelentenek neki.
Indíttatásunkat és földi küldetésünket tekintve egyenlőek vagyunk itt és „odaát".
Valamennyi ember testében Isten Szentlelkének Léleklángocskája lakozik. A hatalmi
törekvéseket, uralkodási vágyat, másfelől pedig a másoktól való félelmet és kiszolgál tatottság érzetét fel kellene, hogy váltsa:
v az odaadás és testvéri megbecsülés,
v egymás kölcsönös tisztelete
v az együttérzés és egymásra figyelés,
S ezek mindegyike egymásból következik.

A Birtoklás Vágya
A birtoklás vágya: mindenkit érintő problémakör. A legtöbb emberi tragédiát okozó
ösztönerőkből fejlődött ki, avagy azok felszínre töréseként jelenik meg.
A félelem és bizonytalanság szülötte.
Az EGO erejének leglátványosabb torzulása és megnyilvánulása.
A világ mai megismeréséhez nagy szükségünk van rá, de túl kellene rajta lépnünk.
Birtokolni igyekszünk vagyont, területet, tárgyakat, állatokat, embereket, érzelmeket, eseményeket, s ami csak eszünkbe juthat.
A fel nem oldott birtoklási vágy miatt életképtelen az ember. Emiatt vannak nagy
bukások, luciferi csapdák, reménytelen szerelmek, emiatt léteznek családi perpatvarok, vallási viszályok és háborúk.
Pedig nem kéne annyira ragaszkodni, kapaszkodni, mert az emberlét a Lélek magasságában és mélységében alapvetően magányos út.
Birtoklási vágyunk az élettől való félelmünk szülötte. Kapaszkodókat keresünk,
támasztékot, vélt biztonságot. Markolunk, ahol és amit csak lehet, magunk köré
halmozzuk a tárgyakat, személyeket, anyagiakat, lelkieket és eszméket, titulusokat,
nimbuszokat és képzettségeket, s mindezekbe nagy-nagy értéket képzelünk .
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Értéket pedig azért adunk mindezeknek, mert a többség úgy hiszi, hogy ezáltal a
sokmindenféle által az adott ember értéke növekszik meg.
S csak kevesen gondolkodnak el azon, hogy Értékké csak az ezekhez fűződő viszonyunk, érzelmeink, gondolataink, tudattartalmunk és földi Tapasztalásaink válhatnak.
S teljesen mindegy, hogy tárgyakról, birtokról, házitűzhelyről vagy személyekről
van-e szó; semmivé válik minden, mihelyt az ember haldokolni kezd.

A birtoklás vágya a társas létben
A birtoklás vágyával és a ragaszkodások felülvizsgálatával kapcsolatban külön ki
kell emelnünk, hogy amennyiben az ember, eme „osztályrészét" valóban maga
választhatja; hajdani szerelmi házasságokat pl. emiatt – a későbbiek során – felrúgni
nem kell és nem is szabad!
A kölcsönös és egymás iránti tisztelet és szeretet, egy „nehéz eset" mellett leélt
élet: hatalmas lelki érdem, mégha esetleg úgymond; az embernek közben „kinyílik is a
szeme".
S bár a házasságokon belüli, s az idő múlásával egyre növekvő szerelem és
valódi ragaszkodás valóban elég ritka, annyit mégis ki szabad jelentenem, hogy „a
Társam bennem él"!
Csupán csak meg kell lazítanom a kötelékeit, hogy az ne fizikai szintű
ragaszkodás és birtoklás legyen.
Nincs olyan, hogy az ember „tévedésből" méltatlan életfeladatot kapna.
A Hűséget nem az fejezi ki, hogy „akkor is" kézenfogva járunk mások előtt, ha
kettőnk között fagyott a levegő.
A Valódi jó kapcsolatban ne legyen:
v
v
v
v
v
v
v
v
v

érdek,
önzés,
titkolózás,
elfojtás,
dominancia,
birtoklás,
fölény,
uralom és
alávetettség.

A Szeretet, ha mindezt Emberként képes mellőzni, akkor szabad, s a neve:
HŰSÉG! A HŰSÉG - ben nincs foggal - körömmel ragaszkodás, nincs kapaszkodás,
nincs kiszolgáltatottság és nincs félelem.
Hűséges csak az erős ember tud lenni, aki meghagyja a másik ember szabadságát.
„Engedj szabadon, hogy ne élhessek vele"!
A Ragaszkodás az önző ember gyenge szeretete.
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A Pótcselekvések
Leg - időt - rablóbb vállalkozásaink!
Alig hinnénk, hogy egy teljes földi életet milyen tökéletesen el lehet tékozolni
olyanformán, hogy az ember „ki sem látszik" a sok - sok fontos teendő közül, pl:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

pénzt keresni,
a Földet megmenteni,
a lakást naponta takarítani,
új találmányok után kutatni,
intenzív politikai életet élni,
anyának a 40 éves „gyermekét" pesztrálgatni,
híreket hallgatni,
TV - híradót nézni,
éhenhalás ellen piacra szaladgálni,
„Népsportot" olvasni, stb.

Miről ismerhetők fel a pótcselekvések:
Arról, hogy feltétlenül „időtrablók", s hogy az időt sohasem SZENTELJÜK rájuk,
hanem;
v „kiszakítunk" időt,
v „robotolunk", avagy:
v „ki sem látszunk" a sok „fontos" teendőből.
Továbbá arról ismerhetők fel, hogy az energiáinkat felemésztik, s hogy teljesítésüket nem követi boldogság - élmény, legfeljebb rövidke időtartamú, vélt megnyugvás.
A pótcselekvések számunkra rendszerint igen fontosak. S mindez csupán csak
amiatt van így, nehogy véletlenül észre kelljen vennünk a sok - sok napi hárítást,
amellyel a jelenvaló MOST futó pillanatát elhárítjuk, (amely pedig lehetővé tehette
volna – ehelyett – a LELKI fejlődésünk megvalósulását).
„Pótcselekszünk", hogy a pillanatok, hetek és hónapok elszaladjanak, s mi, az
életünk folyamán nehogy valami igazán fontosra véletlenül rájöjjünk, s nehogy valami
fontosat megtegyünk. S közben a pótcselekvések jelenvalóságát igazolhatja a sok
betegség, szorongás, félelem, önimádat, energiavesztés, s ezer más kellemetlenkedő
„tünet", tünetei egy meg nem oldott Életnek.

Az érkezés és fogadás művészete
„Nem tudom, ki hogyan szeret megérkezni.
Hosszú útról az ember berobban, haza, tele élményekkel, mesélnivalóval.
Kétféle érkező van: Én a rosszak közé tartozom, mert mindenekelőtt kipakolok.
Amíg nem tettem rendbe a kofferban torlódó holmijaimat, nem érkeztem egészen meg.
S ezt a műveletet csendben, nyugodtan, egyedül szeretem végezni. Az egész nem
több, mint negyedóra, utána jöhet a mese.
A jó érkező nyilván azonnal hozzálát a meséléshez, s kutyába sem veszi a
koffert, még az ajándékokat sem.
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– Igaz, hazaváró is kétféle van. Az egyik az üdvözlések után hagyja az érkezőt valóban megérkezni, a másik belecsimpaszkodik és faggatja e helyett. De ez sem rossz.
És ismét kész a csapda. Az érkező befelé fordul, a család a dolgára megy.
Igen, ahogyan az utazásnak van művészi tökélye, úgy az érkezésnek is. S nem tanítják ezt iskolában, s az egyetemen sem.
De ha valaki a fogadás művészetét uralja, kétszeresen kapja vissza a hűtlent”
(Dr. Hankiss János)
Eddig tart Hankiss János doktor idézete, Hajnali három című kiváló könyvéből.
Mert hazavárni, fogadni is tudni kell. Még inkább, mint megérkezni.
Jómagam, akárcsak Hankiss doktor, a rossz érkezők közé tartozom. Ellenben
nagyon jól tudok érkezőt fogadni: A kezdeti örömöt követően; „pakolj szépen le, fürödj
meg, azután majd nyugodtan beszélgetünk”!
De nem vagyunk egyformák, s ezt idejében érdemes tisztázni. Legalább egy
életben fél percet szánjunk erre!
– Valaki megérkezik:
Kitörő öröm, repes a család. Még a bejáratnál áll az illető, s megpróbálja magába
szívni az otthon első illatát.
Tegyük fel a kérdést, mi hazavárók:„ – Mit tennél, szívem? Lefürödnél, rendbe raknád
a lelkedet, vagy jobb, ha nyomban rádszabadulnak a gyerekek, s jöhet a sok kérdés”?
Nyomatékosan mondom, ezt egy élet során, egy alkalomnál többször ritkán kelle ne megkérdezni! De legalább egyszer egy életben, s még idejében, tisztázni kellene.
Mert sok szomorúságnak lehetne ezáltal elejét venni, ha tehát tudnánk, hogy többféle
hazaváró és többféle hazaérkező létezik.

Szertartásaink
Komolyan oda kell figyelnünk, hogy a bennünket naponta „összerendező"
SZERTARTÁSAINKAT, (mint pl, hogy melyik kezünkbe fogjuk a fogkefét, miként
kevergetjük a csészénkben oldódó cukrot, hogyan ülünk le, melyek az étkezéseink
apró mozdulatai), nehogy a Pótcselekvéseink közé soroljuk!
Az ember életvitele, megszokott élete, apró szertartások sorozatából áll.
(Hogyan mos fogat, miként fűzi a cipőjét, melyik kezével fésülködik s melyikkel
„segíti" a fésű munkáját, stb).
Az emberi, testi - lelki összerendezettségünk, pillanatnyi „MAG-UNK"-hoz
térésünk, emberi biztonságunk érzetének stabilitás - szimbólumai: a Szertartások!
(Figyeljük csak meg, hogy bármely „stresszes" lelkiállapotunkban ugyanezen
szertartás - mozdulatokhoz hiába folyamodunk, azok valahogy „nem úgy" sikerülnek,
ahogyan reméljük. Ám ha „oda koncentrálva" erőt veszünk magunkon, ugyanezen
szertartás - mozdulataink sikeres megvalósítása békességre készteti a lelkünket,
érzelmeinket is).
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Létezhetnek persze határesetek is, melyek során kinek - kinek önmagának kell
eldöntenie, hogy amikor cigarettára gyújt vagy a csészényi feketekávét kevergeti, az
mely esetben Szertartás, mikortól pótcselekvés, s mettől kezdve számít a lelkiségünk
másoknak szóló fennhéjázásának.

Élő szimbólumok a környezetünkben
v Élő szimbólum, ha valaki a környezetünkben folytonosan gyűjt, markol,
kapar, harácsol, szerez:
A leglátványosabb szimbóluma annak, hogy a Hiány az illető Lelkében található.
S Fizikai szinten egy életen át verejtékezhet ilyenformán, Lelkében ez az ŰR, így
meg nem szüntethető.
v Élő Szimbólum olykor a mániákus takarítás, a folyvást „rendet csináló"
személy:
Szimbóluma annak, hogy a Rendetlenség nem kívül, hanem Belül található, az
illető Lelkében, érzelmeiben.
v Élő Szimbólum a NŐ:
Valahányszor egy férfi NŐ-re tekint, nem egyéb ez, mint a Matéria vágyakozása az
Örökkévaló Tudat felé, az ANYAG vágyakozása a SZELLEM felé.
v Élő Szimbólum a város: Vélt és remélt biztonságunk elvetélt szülötte.
Valaha, valóban biztonságot remélve állott össze a város és a városfal. Mára az
alvilág sötétségét is bőven hordozza. Ha majd néhányszáz ember egy ligeterdőben,
egymással boldogságban képes élni, (mert lesz ilyen), akkor a városokra többé
semmi szükség nem lesz.
v Élő Szimbólum, hogy melyik nép, mely testrészét „borogatja".
A magyar ember elsődlegesen a derekát és a nyakát „borogatja" állandóan, s ez
arra utal, hogy „gerinctelen", a Tartása „nem egyenes", s hogy alapvetően „nyakas".
Ehhez a megállapításhoz egyszerűen meg kell számolnunk, hogy hazánkban, az
átlagos napi viselet során, hány réteg ruházat van a derekunkon, nyakunkon.
v Élő Szimbólum; az emberi táplálkozás minősége: Minden tudományos
elmélettel ellentétben az ember teletömheti magát nyomelemekkel, ásványi
anyagokkal, vitaminokkal, mégsem lesz egészséges. S éttermekben avagy vájú
mellett tömheti magát egész nap, akkor sem lesz boldog.
Mert – ehelyett – táplálni kellene (a test mellett) a lelket és a szellemiséget
is, továbbá:
A Teljes értékű táplálkozáshoz tartozik, hogy tápláljuk a tekintet erejét szép
látványokkal, a hallást jó zenével, a természet hangjaival avagy a csenddel, a
tapintás érzékszerveit érintéssel és simogatással, s naponta táplálnunk szükséges
az érzelmeinket is.
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E M B E R I F EL A D ATA I N K S E G Í T Ő I É S B U K TAT Ó I
(II. rész)
(E részben áttekintjük, mit hoztunk magunkkal közös örökségként)
Ezen Örökség körülöttünk és bennünk található, s a gondolataink minőségének
és Teremtő Erejének megfelelően pillanatonként szabályozni képes az életünket; de a
KÖLCSÖNHATÁS mindenkor Belőlünk indul ki, mert Szabad Akaratunkkal mindig MI
vagyunk a kezdeményezők.
Ezek az Energiák feltétlenül tárgyilagos és részrehajlás nélküli Energiák, s
belőlük a pozitív emberi hozzáállás pozitív erőket, a negatív emberi hozzáállás pedig
negatív erőket képes fakasztani.
A bennünket segítő Hierarchia Emberrel foglalkozó segítő és buktató apparátusa
fizikailag egységes energiaképpel jellemezhető, Emberrel pillanatonként kontaktust
kereső és teremtő, de Szabad Akarattal nem rendelkező megnyilvánulás. Egységes
emberközeli, fél-anyagi, érzelmi és fizikai jellemzőik alapján ők: az ANGYALOK. Az ő
világuk feltétel nélküli Bizonyossággal rendelkezik, amely Bizonyosság az Emberből
teljesen hiányzik.

ŐSELEMEK
Minél inkább igényeljük Őket, annál inkább Hatnak. A Semmiből is
felgerjeszthetők, s ha Rájuk irányul a Figyelmünk, hatásaikban Istent közvetíthetik az
Ember felé. Ők, mindannyian, a SZERETET energiái; akik egyedi és igen komoly
funkciókkal bírnak. Ők azok, akik Életterületeket jelölnek. Az Őselemek mára nem
élnek közöttünk. Hajdan, abban az időben volt dolguk a Földön, amikor még az
ősóceánok felett az őslégkör gomolygott, s a repedt földkéregből lávát ontott a Föld.
Nem élnek közöttünk, de Ember által bármikor mozgásba hozhatók, s a legkonkrétabban képesek a tudomásunkra hozni, hogy az Életben, s a legszemélyesebben,
mely életterületeken követünk el huzamosabb ideje hibákat!
Az idő és a hely nem alkalmas arra, hogy gyakorlati lépésekben kifejtsük a
meghívásuk módját és feltételeit, de elegendő, ha valaki Rájuk Gondol, s megpróbálja
érzékelni jelenvalóságukat, s működésük törvényszerűségeit. Mert aki mindezeket
tudja, mégha jelenleg éppen súlyosan beteg is, egy idő után kórházakra, orvosokra és
patikára szüksége nem lesz.
Az ANGYALOK Világa éppen ebben képes segíteni.
A Vízözönt követő sumér - magyar korban INNANNA volt a nevük, az arámi magyarok (Kám, Kus, Kánaán, Nimród ősi népe) Babilon előtt az ANGYAL elnevezést
adták nekik, s ezt az elnevezést az esszénus - közösség híven megőrizte, s Jézus
Krisztusnak ily módon adta tovább.
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ELEMEK
Amíg az anyagi világban ma már nem érvényesülő őselemek életterületeket
jeleznek, addig a mai ismert Elemek valóban elemekként funkcionálnak. Mivel jelenlegi
embertestünk valamilyen módon, de minden tekintetben Belőlük épül fel, ezért Velük
kevés baj szokott lenni, helyesebben: Ők maguk ritkábban jelzik, hogy gondjaik
vannak velünk.
Amint arról már szó esett, ők is az angyali létezés síkjain mozognak, (vagyis: az
érzelmeink területein érzékelhetőek), s üzeneteiket is ennek megfelelően fogalmazzák
meg. Segítség Tőlük bármikor, bárki által kérhető.
Az Elemek segítő Szellemi energiáit Edmond Székely, a Vatikán titkos levéltárá ban, az Esszénus Béke Evangéliumban, az alábbiak szerint, szintén ANGYALOK elne vezéssel találta meg:
v
v
v
v

Napfény Angyala
Víz Angyala
Levegő Angyala
Föld Angyala

Ennek megfelelően funkcióik is értelemszerűek, s a mai Elemekre jellemzőek.

AZ ÉRZELMEINK
Velük fekszünk, velük ébredünk. Ami Jó - val és rosszal önmagunkat naponta
megáldjuk, mindaz, általuk hat ránk.
Ha pillanatnyilag ver a Sors, vagy örömünk adódik, harag béklyóz bennünket
avagy jól mennek a dolgaink, ezt az Érzelmeink Angyalai nyilvánítják ki nekünk. Ők
buktatnak és verik le a derekunkat, ha valami túlteng bennünk, s Ők támogatnak, ha
nehéznek tűnik számunkra az Élet.
Az Érzelmeink olyan szerteágazó Erők, hogy még áttekinteni is képtelenség
lenne sokszínűségüket. Kénytelenek leszünk Őket szűkebb keretek közé sorolni.
Az Érzelmeink, (e szűkített keretek között is) olyan hatalmas Erők, hogy ily
módon, megnyilvánulási csoportokba sorolva is, még egy - egy szimbólumot is
képesek kivetíteni az anyagi világunk égboltjára: az égitesteket.
Ily módon válhattak a Naprendszer égitestjei az érzelmeink szimbólumaivá.
Vagyis: szó sincs arról, hogy a bolygók önmagukban hatnának az életünkre, földi
küzdelmeinkre, merthogy ők éppen az emberi érzelmeink kivetített szimbólumai.
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NAP - FIVÉRÜNK
Ragyogás, sugárzás, áradás, teremtő erő.
Mindazoknak, akik a családjukban vagy a jelenlegi életterületeiken képtelenek
megélni a NAP - ság eme jellemzőit, (az Irányító Értelmet, a Családfőt, a jó vezetőt, az
Apaságot, stb.), azokban e NAP - ságból hiány keletkezik, amely állandóan, éhezve,
betöltésre vár. Természetesen az is baj, ha e NAP - szerűség férfiaknál kevés, az is
baj, ha egy férfi a NAP - ságát harciassággal igyekszik pótolni, (ez ugyanis a MARS), s
az is nagy baj, ha a NAP - ság valakiben, pl. egy NŐ-ben túlságosan sok.
Nagy eltérések és kilengések esetén e hiány vagy többlet, sajnos vagy sem, de
betegít!
[Energiakapszula jelölése: SÁRGA kupak és SÁRGA beazonosító szín]
HOLD - NŐVÉRÜNK
Elfogadás, beletörődés, megbocsátás, alázat, anyaság.
Az emberi világot mindezek hiánya fogja buktatni, mert ezek, érzelmeinkben,
a HOLD - ság hiányával egyenértékűek. Erre a HOLD - ságra itt, e Földön, jelenleg valamennyi felnőtt embernek szüksége lenne.
Akinek szükséges tehát a HOLD - ság, járjon utána, mert Elfogadásból, Beletörődésből, Megbocsátásból, nagy szükséget szenved az emberi többség. (A HOLD - at,
akárcsak a NAP - ot, mi híven őrizzük, ha kell – éppen úgy, mint a többit –, gyógyító
erőként is).
[Energiakapszula jelölése: FEHÉR kupak és EZÜST beazonosító szín]
MERKÚR ANGYAL
Információ, kommunikáció, üzlet, pénz, s így tovább:
[Energiakapszula jelölése: KÉK kupak és KÉK beazonosító szín]
VÉNUSZ
[Energiakapszula jelölése: SÁRGA kupak és ZÖLD beazonosító szín]
MARS
[Energiakapszula jelölése: PIROS kupak és PIROS beazonosító szín]
JUPITER
[Energiakapszula jelölése: LILA kupak és LILA beazonosító szín]
SZATURNUSZ
[Energiakapszula jelölése: FEHÉR kupak és SZÜRKE beazonosító szín]
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URÁNUSZ
[Energiakapszula jelölése: KÉK kupak és PIROS beazonosító szín]
NEPTUNUSZ
[Energiakapszula jelölése: LILA kupak és KÉK beazonosító szín]
PLÚTÓ
[Energiakapszula jelölése: FEHÉR kupak és FEKETE beazonosító szín]
X. BOLYGÓ
[Energiakapszula jelölése: SÁRGA kupak és LILA beazonosító szín]
XI. BOLYGÓ
[Energiakapszula jelölése: PIROS kupak és LILA beazonosító szín]
Aki bármelyikükről bővebb információra vágyik, kérjük, lapozza fel a szakirányú
ezoterikus irodalmat, s kattintson tovább e honlapon az Érdek Nélküli Szeretet Energiákig, avagy érdeklődjön a CSILLAGÖSVÉNY BT-nél.
Összegezve; az emberiségnek mindezekből összességében nem származhat
olyannyi Egeket ostromló tragédiája, mint amennyi a NAP - ság és a HOLD - ság
helytelen megélésből fakad.
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A N E H E Z E B B ÚT
Ha az ember az Anyag világában is Szellemi Ember maradna, s Életörömeivel az
ANYAGOT ÁTSZELLEMIESÍTENÉ, létrejöhetne a Kozmikus Egység, s itt a Földön
megszülethetne: az Istenember. De jelenleg még fájna az önmagunkra ismerés, s
mintha hárítani is szeretnénk e lehetőséget, valamint a tényt, hogy az EGYSÉGET
hajdan mi magunk bontottuk meg.
Ma még csak a legalacsonyabb lépcsőfokunk: a „fizikai szint" fáj legtöbbünknek.
Ha majd a többség „felsőbb osztályba" lép, a „fizikai szint" már kevésbé fog fájni, s
legtöbben a Lélek fájdalmát érzékeljük majd erőteljesebben. Akkorra leszünk képesek
felismerni, hogy maga a fájdalom: Isten párbeszéde az Emberrel. (Mert testben és
lélekben az fáj, ami még nincs a helyén). S bár még akkor sem lesz minden a helyén,
de világosan fogjuk érzékelni, hogy a Megváltás nem csoportfoglalkozás, mert
mindegyikünknek önmagát kell megváltoztatnia, mindegyikünknek magának kell
Megváltódnia.
Ha egy társadalmi berendezkedéssel baj van, akkor az értékrend felborul,
minden téren a lelki hamisítványok kapnak teret és lehetőséget. Csakhogy a
„társadalmi berendezkedés" főként belőlünk, emberekből tevődik össze. Vagyis
feltehetően a baj velünk van, (mégha velünk történik is), mert nem értjük a Korszellem
Üzenetét.
Ma a TEJÚT, a MAGYARSÁG ÉGI ÚTJA, sötét. Elhomályosítják egy önző,
technokrata kultúra hamis csillogásai. Ezért nem láthatjuk, hogy a MAGYARSÁG ÚTJA
a Matérián feltétlenül túlra vezet.
A MAGYAROK Istene – főként a mindent vezérlő NŐI Princípiumon keresztül
(Istenanya - Bölcsesség, Regnum Marianum, Regina Hungarorum, Magyarok
Nagyasszonya, Boldogasszony, Szűz Mária, Babba Mária) – egy idő óta naponta
szólni próbál hozzánk, de mivel félünk a Csend - től, főképpen pedig a Belső Csendtől;
halk hangját folyamatosan elnyomja a fülhallgatós rádió, magnó, CD, DVD, MP-3, MP4, mobil - telefon. Mert nekünk a Korszellemből csak ennyire tellett.
Mivel mi, magyarok még nem ismerjük önmagunkat, nem értjük küldetésünk
lényegét, nem érthetjük legszemélyesebb Feladatainkat sem. Ezért a hazai TURUL Szobrokból nem a TURUL Szent Ereje árad, hanem valami megveszekedett, felajzott,
háborgó lelki energia, amely egyes országrészekben gyűlölködés - energiával, másutt
„sírva - vigadással" párosul, az elvakultság, a félelmeink, s a félreértelmezett
„magyarkodásunk" miatt. (Mert a TURUL - szobrok főként a Hozzájuk ellátogatók
érzelmi teltségét kénytelenek tükröztetni). Arról, hogy ez igaz lehet - e, felesleges
vitatkozni, mert a TURUL Szent Erejét bárki megtapasztalhatná, csupán csekélyke jó
szándék kellene hozzá.
A TURUL Szent Ereje mindenütt, (ahol valóban igazán megnyilvánul); azonos. S
nem helyesli, hogy Őt csúcsragadozónak tekintjük, vérmes sasmadárnak, melynek
vértől csepegő kard van a csőrében, karmai között.
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Zaklatott korokban, amikor a HON fájdalma minden igaz magyar emberre
rászállt, s a körbehordozott véres kard a HAZÁÉRT történő összefogást, véráldozatot
és önfeláldozást egyaránt jelenthette, ez nem kívánt magyarázatot, s azokban az
időszakokban a TURUL - ból áradó Energia is Szent Energia volt.
De most, hogy felelősséget nem ismerő, erkölcsi tartás nélküli „honatyák" és
„országelsők" a haza és nemzetárulásnak még a fogalmát is eltörölték, s egymást
követően segítik világra a felelősséget nem ismerő és erkölcsi tartás nélküli
„magyartalanított" generációkat, a sasmadár karmai közti véres kard már nem az
önfeláldozást jelenti, sőt: éppen arra nem utal.
Mai címerpajzsunk 4 folyója nem egyéb, mint a minden korban megénekelt 4
Főerény, (beleértve a Bölcsességet is), a TURUL pedig nem más, mint maga a
FŐNIX, aki saját Szabad Akaratából, önmagát marcangolva, önnön vérével táplálja
gyermekeit, s valamennyi pusztulásból – amelyet a maihoz hasonlatos félreértések
váltanak ki –, ismét és ismét újraéled.
(S nem is tehetne egyebet a Matériában, hiszen otthona nem ebből a világból
való). A TURUL - nak minden kontinensen létezik szent hegye, hiszen Ő a Földanya
energiaközpontjait örző - védő népek szellemi vezetője. Jelenleg 7 nép felett rendelkezhetne, de ezek a népek elfelejtették küldetésüket.
Természetesen mi, nyomatékkal e 7 nép közé tartozunk, s itt a Kárpát - medencében, a Pilisben találhatóak a TURUL hajdani, egyetlen aranytornyú főtemplomának
romjai is.
Nyomatékkal pedig azért nagyobb e folyvást vizsgázó és Felajánló Magyarság
felelőssége is, mert itt található a Földanya Szívközpontja; az ÉGI Birodalommal való
kapcsolatteremtés közvetlen lehetősége. Ezért érkezünk MI, Lelkiségből vizsgázni a
Földre, s aki közülünk eszmélő Létet képes élni, maga is FŐNIX - ként élhet, akár a
mindenkori Krisztus; az Örökkévaló Szeretet.
Mert csak MAGYAR lehet az, aki nem a „másikat" kezdi tépni, ha számára éppen
nem tetszik a világ. Hiszen tisztában van azzal, hogyha ő jobbulni képes, akkor általa
jobbá válik az emberi világ.
Krisztus, az Örökkévaló Szeretet, csak Emberben élhet, rajtunk kívül nem. S
ahhoz, hogy meghaljon, nem szükséges keresztre feszítenünk. Mert már akkor
meghal, ha a pillanatnyi gondolatainkból elmarad, s elfelejtkezünk Róla. Ezért aki
MAGYAR, annak meg kell tanulnia Krisztust, az Örökkévaló Szeretetet érzékelnie,
gondolnia és élnie, a MOST futó pillanataiban újra és újra megalkotnia és cselekednie.
S amennyiben ilyenformán a MOST egyetlen másodpercnyi, futó pillanatait hiábavalóságokkal el nem szalasztjuk, akkor ez a MOST, már itt a Földön, ÖRÖKKÉVALÓSÁGGÁ válik. Az ÖRÖKKÉVALÓSÁG nem a végtelenségig kitolt időt jelenti.
Jelenleg a földi növény és állatvilág az Örökkévalóságban él, mert ők minden
egyes futó pillanatra JÓL reagálnak. Ez a dolguk.
A MAGYAR ember feladata, a NEHEZEBB ÚT (a könnyebb „utak" helyett), hogy
megtanuljon az élete futó pillanataira, azok történéseire spontán módon is és
tudatosan is JÓL reagálni. S mindig lehet helyesen dönteni és szépen viselkedni.
Ily módon az Emberi Világot az ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA átvezethetjük.
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Ahhoz, hogy Föld - Anyánk Szívközpontjához NE engedjük oda az össz. emberiség szintjén naponta születő globális gyűlölethullámokat, a NEHEZEBB UTUNK: hogy
őrző - védő nép - ként naponta Szeretetben éljünk, s békességet árasszunk magunk
körül. Gyűlölethullámokat gyűlölettel másokra irányítani könnyen lehet, (ezt alkalmazza
jelenleg a politika, a vallás, a piacgazdaság, akik az egyedi embert mindig függésben
tartani, ellenőrizni és mozgatni igyekeznek), de a mi kötelességünk, hogy mindig
készen álljunk a gyűlölködés felmorzsolására. S amennyiben közülünk bárki NŐ - nek
született, bármely problémája esetén merje feltenni a kérdést: „Hogyan oldaná meg a
helyemben Szűz Mária?", ha pedig férfinek született, gondjai esetén kérdezze meg
magától: „Mit tenne a helyemben Jézus Krisztus"?
„Élj úgy, hogyha lepereg előtted az életed filmje, érdemes legyen végignézned"!
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Közlemény, 2015. december
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Amit az ÚT végének képzelünk
Gróf Széchenyi István, akit az elmúlt félszáz év „magyar" miniszterelnöki
agyaghadseregével szemben méltán tekinthetünk beavatottnak, annak idején kb. így
fogalmazta meg a magyarság küldetését:
A Magyarság feladata a Krisztus felé sújtó kard és Krisztus közé beállani. (Kocsis
István: Széchenyi).
Ez a küldetéstudat és ez a Magyarság - feladatterv a Kárpát - Haza népei
körében kevésbé közismert, s ha ismert lenne is, a magyarság köreiben kevésbé
lenne közkedvelt.
Mert a mai korban „nagyjainktól" nehezen tudnánk megtanulni, miként kell a
Hazáért meghalni, s többeknek nem lenne ínyére a feszületre önként felmászni.
Embere válogatja, hogy a feszületre történő felmászást melyikünk miként
értelmezné, pedig erre vonatkozóan ezernyi mitológiai példa mutathat utat olyan
korokból, amikor még valamennyi népnél élt a Nemzettudat, s az is már csak
természetesnek tűnhet, hogy ezen Utak jellege, a feladvány komolyságánál fogva, a
megszokotthoz képest, számunkra csupa göröngy.
Hogy mégis miként kellene – avagy lehetne – értelmeznünk ennek alapján a saját
Küldetés - tudatosságunkat, arra vonatkozóan elegendő lenne sorra vennünk, hogy
Noé evező nélküli fedeles - hajójától az ókori méregpohár kiivásáig mi mindenen
kacagott a régi korok embere, s ezek alapján immár elképzelhetnénk, hogy a mai
világban melyek lennének azok a vezérelvek és egyéni kezdeményezések, amelyeket
jelen pillanatban kikacagna a többség.
Az egyetlen jó megoldás ugyanis valahol ezek között van elrejtve, s ilyeneket
igen könnyű fellelni, mint pl:
v bőség idején a lemondás,
v mobil-telefon helyett az intuíció,
v füldugós technozene helyett egymásra mosolyogni,
v „okostelefon" használata helyett a személyes lelki kapcsolat,
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v villanymotor birtokában a kerekes kút,
v mosószer - vegyszerek helyett a fahamu,
v teli éléskamra esetén a böjt,
v s erőszakos korban a szelídség,
hogy csupán néhányat említsek.
E felsorolás oldalszámra folytatható lenne, de a rövidesen szükségessé váló
változtatások egyetlen lényege valamiféle emelkedettebb lélekbeni vibráció, melynek
birtokában az ilyen (kezdeményező) ember mentesülhet a pillanatnyi történések
negatív megélésétől, s beteljesítheti az Égi Törvényeket.
Ami azonban ily módon megvalósulhat, az a magyarságot érintő leglényegesebb
elem, mégpedig az egyedi Emberlélek kapaszkodók és fogódzók nélküli, tudatosan
felvállalt testi-lelki önmaga-változtatása, merthogy az Égi Törvényeket sem ember,
sem pedig ember által garmadával gyártott földi törvények nem képesek kijátszani.
S nem sérthet senkit, hogy a Kárpát - Hazában, a Föld - Anya Szívközpontja
esetében, a Kollektív Tudatot illetően mindez a Szent Korona valamennyi népére
vonatkozik, mert mindegyikük létezése a magyarság vállalásaitól függ.
Éppen ezért, a gróf Széchenyi István által jelzett feladatunkon jobb mindegyikünknek még idejében, személyesen elgondolkodnia, s a szükséges változtatásokat
önként kezdeményezve bevállalnia, mivelhogy minden Út szükségszerűen az egyetlen
végeredményhez vezet, ha részesei leszünk, ha nem.
S ha e feladat önként bevállalva nem sikeredne, akkor jön a nyomor és kisemmizettség, a klímaváltozás, a föld és víz elvesztése, a létbizonytalanság és adósrabszolgaság, a félelem és lehangoló erkölcsi morál, melyek után fejünkre telepszik majd egy
idegen szaturnuszi nép. S a feladványunk ebben az esetben is megoldásra lel.
Mi csupán – saját hozzáállásunkkal – a megoldás útját-módját határozhatjuk
meg, de ettől még a feladat végeredménye meg nem változik (!): A Magyarság feladata a Krisztus felé sújtó kard és Krisztus közé beállani.
Mert aki a Föld - Anya Szívét hivatott őrizni, egyebet nem tehet.
Hazai kormánypolitikusok részéről valahogyan nem divatos emlegetni, hogy az
Európai Ősgén legkevesebb 40 000 éve, majd 95%-ban, a Magyarság birtokában van,
a magyar nemzet részéről viszont nem divat arra gondolnunk, hogy tisztes örökségünk: az össz. emberi tudatosságot emelve, az emberiség génjeiben elvegyülni, a
méltó módon történő beépülésünkig, s feloldódásunkig.
Hiszen mi egyebet cselekedhetnének a Fény Fiai, ha már a világ összes népei is
ugyanezt cselekszik, s ettől függetlenül is közismert, hogy máig a világ feltalálóinak és
professzori gárdájának a zöme szinte mindenütt olyan ember, aki valahogyan
kapcsolatba került a ma magyarnak nevezett nyelvvel.
Nyelvünkben ugyanis olyan Isteni Kódok vannak elrejtve, amelyek önmagukban
is beteljesítik a Törvényt, s az ember által kreált intervenciós „világnyelvekkel"
ellentétben, szótagonként és ragonként is tartalmazzák a Fényt. (Szőke Lajos: Az
emberiség égi eredetű ABC-jelrendszere)
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S most, amikor idehaza „szellemi nyomorékok tartják kezükben a Pásztorbotot és
a Korbácsot", nekünk, magyarságnak különösképpen értenünk kell; hogy bár a mai
világ elismert népeinek mindegyike gyarmatosításon, rabszolgatartáson, s más népek
elnyomorítása árán „vívta ki" a közmegbecsülést, (s esélyegyenlőség esetén akadna
köztük olyan nép is, amelyik szolganépek nélkül életképtelen, s akadna olyan nép is,
amely a népek között parazitaként élne), mégis: MI, a Világ Népeivel, a mentális,
kauzális, asztráli és éteri világokban Kezdetektől egyek voltunk és egyek is vagyunk, s
csupán a fizikai világban áll fenn ez a mesterkélten kirekesztő és megosztott nyelvi,
vallási és politikai különbözőség.
S jóllehet; a fizikai világunkban, sorrendbe szedve, ősidők óta nagycsalád harcolt
a nagycsalád ellen, törzs a törzs ellen, város a város ellen, majd nép a nép ellen, s
legújabban nemzet a nemzet ellen, s tán kontinens a kontinens ellen, de úgy tűnik, ezt
a viharos és zűrzavaros hozzáállást lassan el kell hagynunk.
Ezzel a különvált és felettébb (mesterségesen) elkülönített és elkülönült létezéssel a jövőben sem a Földet, sem a Természetet többé nem lehetünk képesek életben
tartani. A jövőbeni EGYSÉG pedig az Égi Törvények értelmében mindenképpen meg
fog valósulni (velünk vagy nélkülünk), vagyis fényes sikerű Küldetés - tudatosságunk,
avagy vélt magyarság - halálunk egyaránt ezt az EGYSÉGET fogja szolgálni, s az élet
továbbvitelét jelenti.
Napjainkra tekintve, az Európai Únió rendeltetése, feladata és szerepe lett volna,
hogy jelenvalóságával hasonló összefogásra sarkallja Ázsiát, Afrikát és Dél-Amerikát.
Ehelyett alakult ki, mint gyermekbetegség, ez a jelenlegi piacgazdasági bohóckodás.
S mindezek miatt oly nagyon helytelen, gusztustalan és sátáni a népeket szürkén
összemosó, bankárfedezetű neoliberális piacgazdasági globalizáció, mert a népek
sokszínűségének és a nemzeteknek a nemzeti hagyományaik megtartása mellett, a
kirekesztő vallási és politikai megosztottság felszámolásával, sorsközösségben,
önként, egyetértésben és Szeretetben kellene egymásra találniuk, s békésen egymásba oldódniuk, s ezt követően jöhetne a Világkormány.
Erre kell, hogy példát mutasson a Szívcsakra Népe, azaz: a MAGYAR.
Szerencsére türelemből eddig is jól vizsgáztunk.
Nemzeti tragédiánk tehát csupán annyiból áll, hogy e magasztosabb növekedésekről nem tudván, helyette napjaink vélt fogyatkozását siratjuk.
Ámde ettől még a döntéseink felelőssége a miénk marad, merthogy nem a VÉG,
hanem a KEZDET jön el, s „akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon".
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A Z E M E L K E D É S É S S Ü L LY E D É S
( T I S Z T UL Á S É S E L S Z E N N Y E Z Ő D É S ) H É T F O K O Z ATA
Kedves ismerősömet gyermekéveiben ily módon tanítgatta a nagymamája:
„Kislányom" nem kosz az, amit a víz lemos"!
E Tanítás részint amiatt figyelemre méltó, nehogy az ember bevezesse az „alantas munka" fogalmát, másrészt ráirányítja figyelmünket arra, hogy az egész társadalmunk – eléggé helytelenül – a víz által lemosható „koszolódás" felszínes kezelésére
rendezkedett be.
Ez pedig csupán az első fokozat, amely a Testről szól.

Az első fokozat:
A szépítkezés, a fehér fogak, a fodrászat, a kozmetikumok, külsőségek, burok,
álarc és „máz" nőknél és férfiaknál egyaránt, a haj csillogásától a lábujjakig.
Természetesen mindez nagyon fontos, s emberi kapcsolataink, érzelmeink
jelentős fogódzóit tartalmazza, képviseli. De ez csupán az ALAP, nem szabadna itt
megállni, s megrekedni, mert a Test tisztántartásától a Megtisztult Létezés még igen
messze esik.
Lesújtó, s majdnem hihetetlen: legtöbb lélektestvérünk esetében, tudatában,
elképzeléseiben ennek az első szintnek a társadalmi normák szerinti teljesítése nem
az Alapot, hanem a csúcsot jelenti.
Többre nem telik, a többség figyelme nem terjed ennél tovább.
Összegezve: A tisztulás első fokozatának, a testi tisztaságnak eszközei; lehetőségei: a víz, a szappan, a tisztálkodás, vagyis a fizikai testünk ápolása.

A második fokozat: (s íme itt kezdődik az, amelyre kedves ismerősöm nagymamája, ősi bölcsességgel utalt).
Az átlagember a hétköznapi megszokott tevékenységeit „legjobb tudása" szerint
elvégezheti anélkül, hogy e második fokozatról tudomása lenne. Pedig mindazzal, ami
itt tisztul vagy szennyeződik, előbb - utóbb szembesülnie kell.
A testközeli vagy távolabbi aurák állapotjelzői ezek; a testrészek, szervek helyi
fájdalmainak „munkaterületei" a fél-anyagi szintű „megérzésektől" a „majdnem" –
fájdalom tompa érzésétől az elviselhetetlen állapotokig: bármiféle, testünkben zajló
kellemes vagy kellemetlen folyamat, amelyet másoknak „át lehet adni", amelyet
másoktól „át lehet venni", s amelybe „bele lehet nyúlni".
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Tarkófájás, torokkaparás, ízületi fájdalmak, „elkapni" egy megfázást, stb. Amikor
prosztatafájdalom árad valaki esernyőjéből, kalapjából – annak érintésekor –, amikor
valaki székébe beleülve ezt követőn három napig fáj a derekunk, ha egy író könyvét
olvasva egy hétig aranyerünk lesz, ha egy kellemetlen vendég összhatásban „nyomot
hagy" bennünk, … s kár is sorolni.
De éppen ilyenformán, ugyanezen szint tisztaságát jelzi, ha valakinek a
társaságában szívesen tartózkodunk, valaki közelében elmúlnak a testi fájdalmaink,
vagy békességre lelünk.
E szinten „hatnak" a különféle „energiák" százai, a gyógyvizek és szenteltvizek, s
a múltban ide tartozott a mágia egy része és a „boszorkányság" is.
E, második fokozatot illetően oly nagy a tudatlanság – s éppen ezért oly nagy az
elszennyeződés mértéke is –, hogy az egész emberi világ úgy fest, mintha a füléig egy
latrinában ülne, s egy-egy átlagember ezen a szinten úgy néz ki, mint a
legszakadtabb, egy éve mosdatlan hajléktalan.
S közben az első, (testi) fokozaton lehet az ember intellektuális híresség, világi
szépség, köztiszteletben álló orvos; a burok, a testi szint, a „máz" mögött – e, második
fokozaton –, ha ez is tudott lenne, ő lenne a legszánnivalóbb figura a környezetében.
Meglehet, hogy jobb, ha erről nem tud a többség?
Erre a kérdésre nem érkezik válasz, de ne gondoljunk, hogy jobb, ha a Tanítók
sem tudnak erről.
Ezen a második szinten a tisztuláshoz jelentős mértékben hozzájárul a testi vá gyak és ösztönerők kordában tartása, s a Test szeretetteljes fegyelmezése.
Ide tartozik a Teljes értékű táplálkozás, vagyis:
v a tekintet erejének táplálása szép látványokkal,
v a hallás szervének táplálása békítő, szép zenével, a természet
madárdalaival vagy a CSEND - del,
v az illatok, ízek választékának bővítése, megismerése,
v a tapintás érzékszervének táplálása simogatással,
v az önfegyelem meditációs, koncentrációs ereje,
v a gyógyító, békítő, melegítő emberi kapcsolatok,
v a „taszítások" kerülése, s a vonzódás érzetekre ható bűvölete.
Mindezen tisztulási lehetőségek, s az esetleges elszennyeződések az első és
harmadik fokozaton is hatnak.

A harmadik fokozat: az érzelmi területeket, (asztrális aurákat) érinti.
Ezen a „szinten" már távolság sem létezik, 20000 km-t, 3-4 másodperc alatt át
lehet hidalni.
Ezen a „szinten" mindegyikünk rendelkezik egy alig változó, „berögzült",
állandósított „öltözettel", amely szép is lehet, s csúnya is. A többségnél ez az „öltözet"
eléggé feslett, piszkos és szakadozott, akár a metrón, egy éve ragacsos ruhában
utazó szobafestő öltözéke.

71

WWW.SZOKELAJOS.EXTRA.HU

AZ EMELKEDÉS ÉS SÜLLYEDÉS

Erre az alig változó „öltözetre", (berögzültségre) rakodnak rá a napi örömök, (s
általuk tisztulunk egy kicsit), vagy a napi félelmek, görcsök, gyötrelmek, amelyek
esetenként jellemzőek ránk, (s ekkor sajnos éppen süllyedünk, szennyeződünk).
Ha valamelyikünk (e fokozat Erejét felismerve) rendesen dolgozik önmagán,
naponta új ruhában jelenhet meg, e harmadik fokozaton ragyogóra tisztulhat, (hiszen
ami ezen a szinten történik, azzal előbb-utóbb szembesülni kell).
A második fokozathoz képest ezen a harmadik fokozaton több az aggályoskodó,
több az önelégült és az elvetemedett ember, mert e fokozaton a legnagyobb ragacsot
az „ezotéria" jelenti.
Tisztíthat, s tisztán tarthat a megalapozott imádság is, de e „szinten" a valóban
igényes ember meglehetősen ritka.
Nagyon nagy itt a felelősség, s ebből talán megérthetjük, miért is imádkoztak
olykor estétől-reggelig, térden állva a Szent királyaink és királyleányaik.
Összességében: aki e fokozaton ragacsos marad, azon majd (a földi életét
követően) segít a „tisztítótűz", de az állítólag kellemetlen is lehet.

Negyedik fokozat:
A gondolati, (mentális)
elszennyeződés, egoizmus.
(A tisztaság a ritkább).

tisztaság,

manapság

inkább

szabadosság,

Ez a fokozat, ha erősebben elszennyeződik, az elsőtől az ötödik fokozatig
erőteljesen „visszaüt" (lásd: a „Hol kezdődik a felelősségünk" című fejezet)!
Ez a fokozat olyan örömöket, avagy salakot képes termelni, amely az egész földi
életünkön jóval túlmutat.
Amennyiben szennyeződésről, „koszolódásról" van szó, ez a „lelki - érzelmi",
(Életet követő) „tisztítótűz" által kitisztíthatatlan, nem úgy, mint az előbbi fokozatok.
A mocskolódó, trágár beszéd, Isten nevének felelőtlen ajkunkra vétele, isteni
ÉN - ünk, kultúránk, hagyományaink, Emberségünk semmibe vétele, lealacsonyítása,
stb. Mindezekre képes az e „szinten" elszennyeződött ember, s az esetek zömében
képes (a nála lényegesen tisztességesebb) állati szintek alá süllyedni.
A többiek nagy szerencséje, hogy az ilyen emberről árulkodnak az arcvonásai,
kimondott szavai, s az ilyen, intuitív megérzéssel elkerülhető;
Összegezve: A tisztulás lehetősége ezen a negyedik fokozaton a gondolataink
tisztaságát jelenti.
Tudatos odafigyeléssel e téren az önfegyelem hamar megszokható, s igazi Lelki
igényünkké nemesedhet a negatív megnyilvánulások, helyek és emberek kerülése.
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Az ötödik fokozat:
Az ötödik az OK - sági, karmikus (kauzális) fokozat, (ahová az előző földi
megnyilvánulásaink tisztaságát vagy elszennyeződését „átvittük", s immár itt, ezen
OKOK - ból lesz az OKOZAT).
E fokozat tisztasága lehet kiemelt Feladat, mások érdekében tett vállalás, Felajánlás, de ugyanezeket jelentheti negatív értelemben az OK - sági elszennyeződés is,
amely az életünk nem várt pillanataiban ránk szakad. Akárhogyan is történik, az ilyen
esetekben biztosak lehetünk abban, hogy ami történik, az valamely múltbéli viselkedésünk itt és most megnyilvánuló eredménye, jó avagy rossz vonzata, amelyeket illetően
– legyen bár jó vagy rossz –, kellő tapasztalással még nem rendelkezünk.
A Tisztulás lehetősége ezen az ötödik fokozaton az előző négy fokozat alakítása,
jobbítása, különösképpen az áldozatvállalás, odaadás, segítő szándék, felajánlás és
Szeretet - adás felvállalásával.

A hatodik fokozat:
A hatodik fokozat a Krisztus - tükröztetés, avagy a Krisztus elleni tükröztetés.
Az emberi Érték – mai elképzeléseink szerint – viszonylag ritka, az emberi Bűn
– mai elképzeléseink szerint – igen gyakori, de ezektől függetlenül, minden következő
életünkben tiszta lappal indulunk.
Krisztusi Érték és Krisztus ellen elkövetett Bűn életek során át követi az embert,
s méltó Élethullámzás esetén, megfelelő tanulási, változtatási, társkapcsolati lehetősé gek közepette Megnyilvánul! Az előző esetben az embert emeli, az utóbbi esetben
bekeni sárral.
Ez a sár annál erőteljesebb, minél intenzívebb az illetőben az önmaga által
fenntartott – tudat alatti – görcs, önmarcangolás, lelkiismereti kétség. Vagyis mindez
azért jelentkezik ily módon, mert az illető önmagával nem boldogul, (önmagának
képtelen megbocsátani?).
Ezen a „szinten" a Krisztus megvalósítása nem Krisztust jelenti, s a Krisztus
elleni tükröztetés nem a sátánt jelenti. Mert embernél ezek nem tartós állapotok.
Ezen a „szinten" az elszennyeződés szerencsénkre ritka. Ez egy átlagembert
nemigen veszélyeztet, s ezen a „szinten" még egy hétpróbás bűnöző is tiszta.
Akiket súlyos, hatodik fokozatú megpróbáltatás terhel, azok az előző öt fokozaton
teljesen tiszták, emberszeretők, alázatosak, szeretetre méltók is lehetnek, örömeik,
súlyuk, terhük csupán őket, magukat illeti.
Ezen a hatodik fokozaton az elszennyeződés lényege előlünk rejtett folyamat
eredménye.
Tisztulást jelenthetnek a nyílt, őszinte próbálkozások, kapcsolatteremtésben a
feltétlen őszinteség, a feltétel nélküli odaadás és Szeretet - adó képesség fejlesztése,
az EGO Erejének leépítése, s az EGO Erejének következetes feloldása.
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A hetedik fokozat:
A tisztulás és elszennyeződés hetedik fokozata?
Erről e sorok írója nem tud mit mondani.
A hetedik fokozatú Tisztaságot ember igen ritkán éri el, ritkán képes tükröztetni.
Ez tán a Nirvánába történő átmenet előfeltétele (?). Meglehet, hogy amennyiben
tartós, úgy az újraszületések körforgásából való kilépést jelenti (?).
Feltételezhetően süllyedés - ként, Bűn - ként egyes - egyedül az Emberi Főbűn
tartozik ide.
Ha ez így igaz lenne, akkor sajnos igen sok embert érint, s ezzel egy életen át is
lehet szenvedni.
Az Emberi Főbűn az, ha valaki önmagának „képtelen megbocsátani", (vagyis
felülbírálja Isten Akaratát).
Teremtő Atyánk ugyanis nekünk még a Földre születésünk előtt megbocsátott,
hallatlan vakmerőség tehát – esetleg még büszkén hangoztatni is –, hogy valaki önmagának „nem tud", vagy „sohasem lesz képes" megbocsátani.
Nos, amennyiben e feltételezés igaz lenne, úgy egy tapasztalást szükséges közreadni: jelenleg Magyarországon minden tíz ember közül nyolc azért beteg, mert
önmaguknak nem képesek megbocsátani.
Nem biztos, hogy e hetedik fokozatot jól fogtuk meg, nem biztos, hogy jól közelítettük meg, de azért érdemes ezen elgondolkodni.
A hetedik fokozaton a Tisztulás lehetőségét rejti az EGO Erejének kordában tartása, a megbocsátás bőkezű gyakorlása, s a születő Alázat.
Amennyiben a megbocsátás mellett képessé válunk önmagunknak is megbocsátani, s képessé válunk őszintén kimondani, hogy: „Uram, a Te Akaratod érvényesüljön,
ne az enyém!", akkor e fokozat miatt nem kell többé aggodalmaskodnunk.
Elszennyeződésünk tehát hét, egymástól eltérő fokozaton keresztül lehetséges,
Tisztulásunk hét, egymástól eltérő fokozaton keresztül történik.
Feladatunk a Földön akkor nem lesz többé, ha a süllyedésünk – ( testi valónktól
független), 2-től 7-ig terjedő fokozatok valamennyi lehetséges állapotát feltártuk,
s megszüntettük, a tisztulás maximális mértékét pedig a földi életünk végére képessé
váltunk – (a testi valónktól független), – 2-től 7-ig terjedő fokozatig megteremteni és
fenntartani).
S ismételni nagyon szükséges: e folyamatok kapcsán legkevésbé tehát az első
fokozat eredményessége számít, amelyre jelenlegi társadalmi berendezkedésünk a
legnagyobb gondot fordítja.
Életünk folyamán az esetleges emelkedés nagyszerűsége embertől - Istenig ne
tévesszen meg senkit. A valóságos helyzet feltehetően nem ilyen egyszerű!
A Hierarchikus sorban, (s jelentsen ez bármiféle további esélyt, lehetőséget és
dimenziókat), ember, földi testben, nemhogy Isten Dimenzióit, de még az (ember-feletti
legkézenfekvőbb) angyali dimenziókat sem érheti el!
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Ezen felül Isten Dimenziója megnevezhetetlen, s Azt teremtett szellem – bármiként megfeszülne is –, el nem érheti.
Isten kicsiny szellemi szikrácskája bennünk Él, s ez számunkra legyen elegendő!
Létezik egy kód, egy dimenzionális nyelvezet, amelyet az emberen kívül
valamennyi ember - feletti dimenzió ismer, s érdekünkben alkalmaz. Ebből kiderül,
hogy az ember - feletti fokozatok a következő sorrendiséggel kezdődnek: angyalok,
arkangyalok, kerubok, szeráfok, stb… S ez eleddig még csupán csak a kezdet. Ezért
célszerűbb, ha mindenre, ami valóban felettünk, (s nem alattunk) helyezkedik el,
egységesen a FÉNY kifejezést alkalmazzuk.
(Egyébként annak is önálló dimenzionális kódja van, ha az ember a földi élete
folyamán a nulláról képtelen elemelkedni, s annak is, ha az ember inkább alulról
próbálja azt „megközelíteni").
Összefoglalva, tehát :
Amikor mi „emelkedésről" beszélünk, s bennünk az valóban meg is történik, akkor
a FÉNY felé való törekvésünkben az embertől - Istenig terjedő fokozatok megnevezé sével legfeljebb ha annak méltó kifejezéséig juthatunk el, hogy az ember - feletti legelső szintet; az angyali dimenziót milyen mértékben sikerült (a földi életünk méltó megvalósításával) megközelítenünk.
Az, hogy különféle rítusok és mágia alkalmazásával, különféle beavatások során,
illetve a földi testünk halálát követően eljutunk a FÉNY - be, esetleg valaki olvasni
képes az Akasha-krónikából; azoknak az emberközeli állapotoknak a megközelítését
minősíti, amelyek során az éteri és asztrális (lelki) tartományokon keresztül, a tudattartalmunk alapján; a gondolataink és érzelmeink tisztaságával az Utunkat egyengethetjük „felfelé", (avagy alázat hiányában a méltatlan dimenziók felé), mégse feledjük
azonban, hogy lelki dimenziókról van szó, vagyis (ősi megfogalmazás szerint): „a menynyek országa és a pokol bennünk található".
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Volt egyszer egy Ember
Jó barátságban voltunk. Immár nincs közöttünk. Azon kevesek egyike volt Ő,
akinek nevét jegyezni fogja a történelem. S amikorra majd római főpapok és pápák
sorát, s bennünket valamennyiünket megettek a kukacok, akkor fog a neve felragyogni.
Kevés olyan ember volt az egyházszervezet munkásai között, (magam a XX.
században rajta kívül csak egy német papról tudok), aki egyházi zsinat előtt kétségbevonta Jusztinianusz kétes értékű intézkedéseit, s ki merte jelenteni, hogy szerinte
Isten vagy személyválogató, vagy pedig létezik a reinkarnáció.
Pap volt, a jó papok közül való.
Bármiféle szócséplést mellőzve álljék itt a saját, napilapokban megjelent üzenete:
Búcsúzom
Nem azért, mert bármi problémám lenne Dunaföldvárral, főként
nem erkölcsi, anyagi okok miatt.
Búcsúznom kell, mert hiszem, hogy Isten akaratából, kegyelméből
az ember többször megszülethet a Földön. Emiatt kell búcsúznom
Földvártól és a papi hivatásomtól is.
Aki ezzel együtt el tud fogadni, és szeretné velem a kapcsolatot
tartani, elérhet...
Horváth Béla
volt római katolikus plébános
Fenti búcsúszavaiból immár csupán az utolsó, aláhúzott szó nem igaz.
Szőke Lajos

76

MAGYAR ÁLTUDOMÁNYOS AKADÉMIA

WWW.SZOKELAJOS.EXTRA.HU

K I S H AZ Á N K P R O B L É M Á J A
Amennyiben a jelenlegi, csekély létszámú Hatalmi Elit által mesterségesen fenntartott önpusztító és természetpusztító életformák OKA valóban a NŐI-PRINCÍPIUM
HIÁNYA, akkor ezt a tényt akadémikus vizsgálatokra tisztelettel átengedjük.
Molnár Géza nagyszerű jegyzetében (2000. év, Soproni Műhely: „Ember és
Természet – Természet és Ember") olvashatjuk, hogy a Vízözön óta mikor és mi
módon hagytuk cserben – eleddig 3 - szor –, Istent.
Amit olvashatunk az meggyőző, közérthető, „kézzel foghatóan" hiteles, tudományosan is igazolható, tárgyilagos pontossággal megírt tanulmánya Emberi Sorsunknak.
Meg kell értenünk, hogy ez nem vicc. Amennyiben valahogyan az egyre romló
állapotokból (önkéntes áldozatvállalással) nem tudunk kilábalni, ez a „kultúra" romjaiba
hull, s új időszámítás kezdődik a Földön.
A hatalommal, amely a nemzetek feletti pénzügyi, gazdasági, politikai Mátrix
imbolygó búgócsigájaként egyre inkább billenve vágyik a totális diktatórizmus
irányába, az adófizető állampolgárnak ujjat húznia ma sem érdemes.
De immár a folyamat ott tart – miközben egy átlagos tömegember megbabonázva
szaladgál az otthona és a bevásárlóközpontok között –, hogy amennyiben az eszmélő
ember kényelmesen elhelyezkedne egy karosszékben, („Ne aggódjatok a holnap
miatt, a holnap majd gondoskodik magáról"!), s onnan figyelné e pénzügyi, cirkuszi
mutatványokat, a bankárvilág akkor is összeomlana. (S a bankár a nénike kertje előtt
könyörögne egy db. paradicsomért, mert neki erre szüksége lenne. De a nénikének a
bankárra semmi szüksége nincsen. /Vlagyimir Megre: Anasztázia/)
S mindez azért történik így, mert A POLÁRIS VILÁGBAN A FÉRFI - PRINCÍPIUM
MAGÁRA MARADT!
E történések igen érzékenyen érintik népünket is, mert a Semmibe zuhanó
Feleslegességek nem csupán az addigi szekértolóikat rántanák magukkal.
Ezt kivédeni jelen pillanatban azért nem lenne esélyünk, mert a NŐI OLDAL
(Elfogadás, Beletörődés, Megbocsátás, Alázat, Intuíció, stb.) belőlünk is, s még a hölgyekből is hiányzik, azaz: A POLÁRIS VILÁGBAN A FÉRFI - PRINCÍPIUM MAGÁRA
MARADT!
Amennyiben a női nem képtelen visszaadni a férfiaknak az ÉSZ jogát, az
intézkedés privilégiumát, a jelenlegi racionális jang - túlsúly világkatasztrófához vezet.
Össz.emberi szinten a nők férfiasságra való törekvése számottevőbb, mint eleddig
bármikor, s e női - férfiasság — társadalmi szinten — hamis elvárássá vált a női
nemmel szemben.
77

KIS HAZÁNK PROBLÉMÁJA

WWW.SZOKELAJOS.EXTRA.HU

A férfiak relatíve érzéketlenebbek mindenféle jelzésre, mint a nők. Ezért,
amennyiben a nők nem vonulnak ki a férfiélet területeiről, a férfiak nem veszik észre,
hogy ott dolguk lenne.
Sumérral, Egyiptommal, a görög demokráciával, a római népuralommal, a
képviseleti demokráciákkal kapcsolatosan okos emberek – utólag – mindig
meghatározták a bukások okait. Csakhogy, amint ez nyilvánvaló, ezek sohasem az
okok, hanem a következmények voltak.
Mert földi létezésünkben az Ok-okat az itteni puszta létezésnél fontosabb, (NEMANYAGI) problémákban kell keresnünk.
A NŐI - PRINCÍPIUM (s az intuitív agyfélteke) nyilvánvaló megkerülését jelzi,
hogy a mai, totál-racionális világban senki (az illetékesek közül) nem merészkedik elő
olyan „építő jellegű" javaslattal, hogy:
imádkozzunk a miniszterelnök lelki üdvéért,
hívjuk össze az Öregek Tanácsát,
hirdessünk meg egy soron kívüli böjtnapot, …
stb.
De javaslatok léteznek a racionalitáson belül is, (új ötlet persze már nem létezik:
zavarok esetén vissza kell tekintenünk az Alapokig).
„Civilizált" közegben a gazdasági - hitbeni struktúra felépítményét piramisként
szokás ábrázolni. A piramis aranycsúcsa közelében helyezkedik el a mindenkori
Hatalmi Elit, a piramis legalján pedig a pórnép. Az egész rendszerben a magasabb
mindig az alacsonyabban lévőtől, de végső soron a talapzatától (ból) (a néptől)
vámolja el saját kiváltságait, egyidejűleg hamis illúziókat kelt, hogy ebben a
piramisban, „kapaszkodva" feljebb is lehet jutni.
Amiről ellenben nem szokás beszélni; a piramis aranycsúcsa közelében élők,
pillanatnyi jólétük és vélt biztonságuk érdekében bármikor készek és képesek
feláldozni a piramis alattuk lévő összes többi részét, mégha ezáltal – kis késéssel – ők
maguk szintúgy a sárba zuhannak is. Az ő természetes állapotuk, hogy erkölcsi tartást
nem ismernek, s tetteik mozgatórugója a hatalmi mámor (téboly) mögött meghúzódó
láthatatlan félelem.
S bár élményszámba menne végignézni, hogy amint jön a Baj, a süllyedő hajóról
szétspriccelve – s a népüket azonnal odahagyva – melyikük, mely világtájon keres
majd vélt menedéket, de számunkra most legyen elegendő annyi, hogy ők bármiféle
jobbítás vagy Másság szándékát kategorikusan lehetetlennek bélyegezve, minden
konkrét változtatási szándékot elutasítanak.
Ne törődjünk hát azzal, mi a Hatalmi Elit pillanatnyi reakciója, s főként ne
törődjünk saját kis EGO-nk pillanatnyi érdekeivel: nyerjen megfogalmazást – ötlet szerűen – az, ami az elmúlt ezer évek alatt másutt már jól bevált.
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1. javaslat
Kis hazánk problémája, hogy Magyarország nem azonos azzal a területtel,
amelyet számunkra a térképen bekereteztek, Szlovákia nem felettünk, Románia nem
mellettünk van, a szerbek pedig (a térkép szerint) nem alattunk védik a saját,
határvonalaikkal körülkerített valamit.
Kis hazánk problémája, hogy a VÍZ a sziklahegyek csúcsaitól a tengerig egy és
oszthatatlan, s a Kárpát-medence EGY és OSZTHATATLAN, egymástól elválaszthatatlan, szétszedhetetlen ÉLETTERÜLETET ölel fel.
A MI KÖZÖS cseh - horvát - magyar - osztrák - román - ruszin - szlovák - szerb stb. HAZÁNK egyetlen, oszthatatlan, ÉLŐ Konglomerátum, s nem a köz - akarat formálja vadméh - kaptárrá, darázsfészekké. Ebben az értelemben (a jelenlegi szétmarcangolt létezésnél) a KÁRPÁT-FÖDERÁCIÓ, a DUNA-TISZA MENTI KÖZTÁRSASÁG ,
vagy a KÁRPÁT-HAZA (Ludányi - Horváth Attila) gyönyörű kifejezése jobban illene
hozzá.
Amennyiben mi, egyazon Embertestvérek, de különféle folklórt „játszogató" aprónépek
végre kezet nyújtanánk egymásnak itt a közös Kárpát - Hazában, akkor a születő Testvériség Fényében a Hatalmi Elit mesterséges torzító tükrei elhomályosulnának,
s a kölcsönös Elfogadás, Egymásra utaltság, Egymásra figyelés NŐI - PRINCÍPIUMA
a FÉRFI - PRINCÍPIUMOT méltó módon kiegészítené.

2. javaslat
„Képviseleti demokráciában a hatalom fenntartása szempontjából a Sokaság
tudatlansága a vezető gazdasági halmaz (uralkodó gazdasági csoport) elsőrendű
érdeke". (Dr. Plenter János: A Bizonytalanság hatalma).
Ha a felnőtt lakosság következetesen engedékenyebb lenne a Megbocsátásban,
megszüntetné önnön gyermekei gazdasági kirablását, (Dr. Fekete Gyula: Véreim
magyar kannibálok!), s ehelyett Életbölcsességre tanítaná őket, valamint mindenki
keresné az Önismeret útját, akkor a közös Kárpát - Hazába visszacsempészhetnénk a
NŐI - PRINCÍPIUMOT.

3. javaslat
Amennyiben a nép önnön maga döntené el, hogy a családok gazdasági
növekedésében hol húzható meg az optimális határ, hol kezdődik az „elég”, s hol veszi
kezdetét a jogsértés, akkor – kötelező munkavállalás mellett – a bajok elkerülhetőek
lennének, s az élethosszig tartó gyűjtögetések és küszködések közepette felhalmozott
VAGYONOK BÁRMIFÉLE ÁTÖRÖKLÉSE MEGSZÜNTETHETŐ LENNE.
Nos, ez valóban a NŐI-PRINCÍPIUM hatalmas alkotása lenne, általa fellélegezhetne Föld-Anyánk és az élő Bioszféra is, mert megszűnne a Természet kirablása.
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4. javaslat
Mindig akad valaki, aki a háttérből, személytelenül, politikai, etnikai stb,
zavargásokat és feszültségeket szítva „keveri" a népeket, hogy folyvást egymásnak
akaszkodjanak a kisebbségek, etnikumok, kultúrák és a többi „maradék".
S némi juttatásért azért cselekszi ezt, mert a mindenkori népellenes
rendszerekben az ellenerők vektoros egymásbafeszülésének ily módon csak a fel nem
őrlődött csekély maradéka fog a hatalom ellen irányulni.
Mindenféle feszültséget jelentősen csökkenthetne a TULAJDON-VISZONYOK
népakarattal történő KORLÁTOZÁSA. (Dr. Plenter János: A bizonytalanság hatalma).
Meghatározandó az a maximális állampolgári tulajdon, amellyel valaki (a közösséggel
szemben) rendelkezhet.
Az Anyatermészet tiszteletben
önkorlátozásával szintúgy megoldódna.

tartása

a

FÉRFI-PRINCÍPIUM

eme

Ismét meg kellene tanulnunk az „elég" titkát, amely az ősi, törzsi kultúrákban
honos volt. (Thom Hartmann: Az ősi napfény utolsó órái)
Ha pedig valaki esetleg igen büszke lenne arra, hogy „már kinőtte" e primitív
lehetőségeket, s „civilizált" lény, akkor tegye mérlegre azt, hogy ahová ez a mai
„civilizáció" betette a lábát, ott – világszerte – minden pusztulásnak indult.

5. javaslat
Hatalom nincs is már, csupán valamiféle névtelen hatalmi mátrix, amely
megfeszült erővel igyekszik mindenkit sakkban tartani, mozgatni és folyamatosan
ellenőrizni. (Ha pedig a „népuralom" megpiszkálja, akkor felelősség nélküli kódokká,
üres tárgyalótermekké esik széjjel). Hasonlók vonatkoznak a kis, Duna - Tisza - menti
kolhoz - udvarunk többi megosztott szegénykéire is.
Hatalmas tétel lehetne a NŐI PRINCÍPIUM megalkotásában, (LEMONDÁSBAN),
ha törvénybe iktatható lenne, hogy JOGI SZEMÉLY csak ÉLŐ EMBER LEHET, intézmény, kft, mamutvállalkozás, részvénytársaság, stb. NEM!
Ezzel az egész megrekedt világot ki lehetne rántani a „képviseleti demokráciák"
szükségszerűen hazudozásra beállított gépezetének kátyújából.

6. javaslat
Nemes egyszerűséggel ki kellene jelenteni, hogy „honatya", országgyűlési
funkcionárius, királyi tanácsadó, miniszteri biztos, bármiféle „Kép - viselő", (s még akik
közben vannak), csak minimálbért kaphat – tisztelet neki –, de ennek előtte AKKOR IS
erkölcsi - etikai - lelkiismereti vizsgát kell tennie, avagy ilyesféle felkészítő kurzusokra
köteles járogatni.
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7. javaslat
E javaslat a JÖVŐNK szempontjából a legéletrevalóbb, s a Hierarchikus ÉGI
REND legteljesebb támogatását élvezi! Lényege:
A NŐI - PRINCÍPIUM SZELÍD, de HATÁROZOTT VISSZAVEZETÉSE A TÖRVÉNYALKOTÁSBA
Senkit ne tévesszenek meg az Országgyűlés nőtagjai, a női politikusok, képviselők, polgármesterek! Mert ők, (tisztelet nekik, de) szívükben - lelkükben éppen úgy
férfiak, mint a többi.
Egyenjogúságban, jogrendben, „emancipált" világban ez nem is lehet másképpen, különbség csupán csak annyi, hogy egyikük sem képes himbálni a „limbáját",
mert nincs neki.
A nemek különbözősége:
A Vízözön után az EGO Erejét kaptuk ajándékba. Azóta a király is, s a koldus is
csak elvétve képes ezzel a Kegyelemmel tisztességesen élni. Olyannyira így van ez,
hogy a „népszuverenitást" 6800 éve nem sikerült igazán megvalósítani.
Mert egy férfi addig ritkán nyugszik, (ezúttal politikusokról van szó), amíg ki nem
harcolja, el nem éri a domináns hím szerepkörét. Ha pedig elérte, akkor azt csupán
csak a haláláig (avagy a Bölcsesség eléréséig) igyekszik fenntartani.
Ezzel szemben a Nő, amint megtapasztalhatja a királyi - királynői ÉN - jét, átla gos esetben a következő gondolata (döntéshozatalnál) arról szól, hogy mi lenne jó a
gyermekeinek. (Thom Hartmann: Az ősi napfény utolsó órái).
Ez a nagyon nagy különbség a férfiak és a nők között.
Vagyis; a szükséges és elégséges változtatás:
A törvényjavaslatokat felelősségtudattal és lelkiismerettel rendelkező férfiak
alkossák meg, s ezek közül AZ ÚJ TÖRVÉNYEKET sokgyermekes ANYÁK
TESTÜLETE HAGYJA JÓVÁ!
A majd 7000 éves sumér demokrácia kezdeményezése óta tudjuk, hogy a Dominancia férfiuralmi rendszere valahogyan mindig felülkerekedett.
(Ennek előtte volt már „Anyajogú„ is a fél világ; az sem volt jó).
Ezért a (férfi) – kormányzattól teljesen független és választott Ellensúly (ne a „képviseleti bizalom", ne a „többpártrendszer", ne a nélkülöző szegénység ellenereje, hanem,)
a FÉRFI ellenében a NŐI-PRINCÍPIUM, az ANYÁK TESTÜLETE legyen!

Az itt megfogalmazott 7 javaslat olyan korokból származik, amikor még az Egyén
és a Köz egymással békességben és szoros szövetségben léteztek.
A jogrendű, férfiuralmi, racionalizáltan felpörgetett rendszernek, NŐI ELLENTARTÓ
ERŐ hiányában buknia kell. Okulva ebből, s az Alapokból kiindulva, a Hatalom mindenkori gyakorlásában az ELLENTARTÓ ERŐ ne démosz, ne tribunus, ne forradalom,
hanem a Vízözön óta tönkretett Polaritás, a NŐI - PRINCÍPIUM legyen!
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Röviden, néhány szóban; melyek lesznek az eljövendő korszak alapkövetelményei és sajátosságai:
v Aki eddig kívül kereste a megoldást, az próbálja meg ugyanezt fellelni
ezután önmagában.
v Aki valamit lebombázott, az építse fel.
v Amit megcsúfított, azt szépítse meg.
v És amit megölt, annak adjon életet!
A követendő ÚT nem ágaskodik, hanem szolgál!
Ami lelkesít, előbbre mutató; az kell,
Ami félelem, szorongás, görcs; az nem kell!

Meg kell értenünk, hogy ez nem vicc. Amennyiben valahogyan az egyre romló
állapotokból (önkéntes áldozatvállalással) nem tudunk kilábalni, ez a „kultúra" romjaiba
hull, s új időszámítás kezdődik a Földön.
A helyzetet „virtuálisan" elemezve: ha bolhánk van, akkor vakarózni kell, ha beleestünk az udvari wc-be akkor kapkodva vetkőzni és fürödni kell, s ha ég a ház a fejünk
felett, akkor szaladni kell. Vezetőink jelenleg a kapkodásnál tartanak. De szaladnunk
nincs hová.
Amennyiben e javaslatok lényegén elmélkedünk, ezen erkölcsi tartás a Kollektív
emberi Tudatban megerősödik, a Korszellem előremozdul, s az eljövendő generációkban
sokan születnek majd a Földre, e tudásra felvértezetten, egyre inkább elnyomhatatlanul.
„A végső cél a tökéletesség. Minden elhibázott lépést újra meg kell tenni, minden
sértést orvosolni kell, s minden igazságtalanságot helyre kell hozni… Minden léleknek
meg kell fizetnie az utolsó adósságát is" (Thomas Sugrue: Edgar Cayce élete)
Bizonyos, hogy az emberek gyarapodnak kegyelemben, tudásban, megértésben.
És amikor alkalmazzák, amit megtanultak, a következő lépés megmutatkozik előttük.
(Noel Langley: Edgar Cayce a reinkarnációról)
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M I É R T A S Z Í V AZ E L S Ő ?
Az Ember Törvényei közé tartozik, hogy a jobb és bal agyféltekéjét fele - fele
arányban használja. Atlantisz korában az intuitív agyféltekével éltünk vissza, (ezért
következett be a faj lecserélése és a Vízözön), azóta a racionális agyféltekével élünk
vissza, s emiatt már jóelőre érzékelhetjük a vesztünket is.
Az emberi agy igen kifinomult, érzékeny műszerünk, amelynek jelfogó, detektáló,
program - adó, parancsot vevő és osztó képessége még nyomokban sincs feltárva.
Folyadékban lebeg - úszik, hogy valamennyi kívülről jövő ingerhatást, információt,
jelzést, s a külvilág bármely változásait a legpontosabban érzékelhesse.
Jól megfogalmaztuk??
Nos, hogyan is képzelhetnénk, hogy ez a bármely hatások által befolyásolható,
érzékeny szerkezet, amelyen az összes Dimenzió és minden Szellemi Erő akadályta lanul áthatol, s befolyásolni képes, az Örökkévaló Tudatunkkal való kapcsolattartás
központi szerve lehet!?
Teljesen egyértelmű emberi igény, hogy amennyiben egyáltalán kapcsolat lehet
Isten és az Ember között, avagy a Szellemi ÉN - ünk, Lelkünk és Testünk között, azt
semmi, de semmi NE befolyásolhassa!
Vagyis az agy, amely a Matéria, a logikus gondolkodás, a Józan Ész, az EGO
kiváló eszköze, mivel milliónyi hatás folyamatos kereszttüzében áll, a magasabb
Szellemi kapcsolattartás szerve nem lehet!
Ahhoz, hogy az Embert, mint Isten Szentlelkét, a földi élete során Szabad
Akaratában semmi ne zavarja meg, kellő védelemmel ellátott szervek kellenek. A kellő
védelem minden esetben: a MOZGÁS! Vagyis az ilyen szervnek folyamatosan
mozognia kell! Az agy áll, sőt: lebeg. Nincs védelme! A magasabb szellemi áthatásokra
éppen úgy vibrál, mintha mágnespatkót húznának el vasreszelék mellett. Ha idegen
papucsba bújtatjuk a lábunkat, az agy ezt ugyanúgy megérzi, mintha tűzbe nyúlnánk,
mégha jelzéseit nem is közvetíti felénk. Vagyis: Nincs védelme!
A vesére, a hólyagra, a beleinkre még egy rossz boszorkány is képes (messziről
is) hatni, vagyis a Magasztosabb kapcsolatokra e szervek egyáltalán nem alkalmasak,
mert mások által folyvást zavarva, befolyásolva lennének.
De befolyásolás a jószándékú gyógyítás is. Gyógyítani pedig, pl. kézrátétellel, az
egész testet lehet, kivéve: a tüdőt, s a szívet. Mert e két szervünk: MOZOG, folyamatosan mozgásban van. Ismételve: honnan várhatunk zavarmentes, (ÉGI) információt,
amely recsegéstől, ropogástól, gagyarászástól mentes? Csakis e MOZGÓ Szervek felől!
A Tüdőt gyógyítani éteri energiákkal, (kézrátétellel) csak úgy lehet, ha megkérjük
a beteget, hogy tartsa vissza a lélegzetét. Ha valamiben feszülten elmerülünk, vagy
valami egészen aprócska mozdulatot kell tennünk, figyeljük meg, ugyanez történik;
vagyis automatikusan visszafogjuk a lélegzetünket. Ugyanekkor, hasonló állapotok
közepette, olykor szükséges, hogy az angyali világ, vagyis az Érzelmek is hatni tudja83
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nak ránk. Ebből következően, az ÉGI üzenetek, információk vételének nagyszerű vevő
- eszköze: a tüdő, amelyet – ha szükséges –, oly módon is képesek vagyunk „élesíteni", hogy visszafogjuk a lélegzetünket. Ha pedig erre éppen nem tartunk igényt,
akkor a tüdő állandó lassú mozgást végez, amely által más emberek betegségei, energiarezgései, mozdulatai, akarata, éteri aurája nem képes hatni rá, s nem érzékelhet
téves információt.
S bár a Teremtő Terv az emberi oxigénfelvételt többféle egyéb módon is
megoldhatta volna, de ha már egyszer a tüdő folyamatosan mozog; hát akkor
egyszerűbb, ha levegőcserére, légzésre is – egyidejűleg – felhasználjuk. Ily módon,
amióta elbutultunk, tartjuk elsődlegesen a légzés szervének. Amint arról fentebb szó
esett, az „éteri szintet" a tüdő lassú mozgása játszva kivédi, de az Érzelmek olykor
szükséges, hogy eljussanak az emberhez.
Ez,a tüdő rekeszizom általi mozgatása révén, megvalósul. Ha kevés az „érzelem", akkor spontán lassú a légzésünk, ha SOK az érzelem, a légzésszámunk szaporodik, „gátakat szab". Ez utóbbi lehet tudatos is, s történhet spontán módon is.
De hogyan is lehetne Istennel, avagy az Örökkévaló Tudatunkkal, örök Szellemiségünkkel való kapcsolattartás eszköze egy olyan, (egyébként kiváló, örökös Vétel-re
állított) szerv, amely „működésébe" minden érzelmi vihar „bezavar"?
A Szellemi Régiók megalkottak hát az emberben egy olyan, tökéletes szerkezetet, (szervet), amely bármikor, zavarmentesen képes a magasabb, magasztosabb
Szellemi (Lelki) utasítások vételére, s amely „vételt" csupán az emberi Szabad Akarat
bírálhat felül.
Ez a Szerv: a Szív, amely éjjel - nappal, ébren is és álmunkban is, viszonylag
gyors mozgással „dobog". Ily módon senki emberfia és semmiféle „Dimenzió" az
emberi Szabad Akaratunk - ba nem szólhat bele.
Ha pedig már egyébként is mozog, egyszerűsítés - képpen a Teremtő Terv rábízta a vér pumpálását, áramoltatását is.
Vagyis:
v Szellem - Lélek és Test között , Isten és Ember között, (a valamennyi előző
földi életünket ismerő Örökkévaló Tudatunk és jelen EGO - nk agyműködése
között) a kapcsolattartás eszköze és elsődleges szerve: a SZÍV.
v Az Égi Üzenetek vételére állított információfelvevő csatornánk: a TÜDŐ
v Két agyféltekénk pedig – habár „Észközpont", s ha kell, akkor számítógép
sebességével „agyal" és gondolkodik, egyáltalában nem a központunk,
hanem a bomló Anyag, a Matéria része, amelyet egyszer mindegyikünk
– önmaga károsítása nélkül –, el fog hajítani.
E fejezet igazolása - képpen létezik egy bárki által könnyűszerrel ellenőrizhető
információ, (dr. Papp Lajos professzor Szívsebész írásaiból): Gyönyörű magyar nyelvünkben a SZÍV - vel kapcsolatos fogalom - alkotás és emberi érzésvilág sokszáz féle
kifejezését lehet fellelni; s nincs még egy olyan szervünk, amely hasonló sokszínűséggel, kiváltságokkal rendelkezne.
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A SZÍV - nek e fantáziába illő igazságát, (mármint, hogy „nem azért van a Szív,
hogy a vért pumpálja"), a magyar emberek 8-10 éve ismerhetik, de japán kutatók
ugyanezt kb. 4 évvel ezelőtt, tudományosan is igazolták.
Az utóbbi években elfogadható tudományos magyarázattal (is) ellátott könyv
született erről;
Pierre Franckh: A REZONANCIA TÖRVÉNYE
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TÖRTÉNHET BÁRMI EGYÉB,
DE A VILÁGVÉGE ELMARAD
Létezik egy csodálatos kódrendszer, amely a füzetlapig leegyszerűsíthető
vonalrajztól a 17 dimenziós térig valamennyi szellemi szinten egyaránt értelmezhető, s
melynek igazságtartalmát még a negatív erők sem bírálják felül, ők is alkalmazkodnak
ehhez, kötelezően.
Sajnos e kódrendszert az emberiség nem ismeri, pedig alkalmazhatósága
minden kétséget kizáróan igazolható:
Utoljára az Ószövetség prófétái tettek utalást arra, hogy e Rendszerből valamennyit
„látnak", vagy ismernek. Nos, mi ugyanazt látjuk és igazolhatjuk most, amit Ők
tapasztaltak 2,500 évvel ezelőtt.
E kódrendszer kötelezően tartalmazza valamennyi angyali Lény funkcióját, feladattervét, (segítségével lehetett megfejteni az újonnan felfedezett naprendszeri X. és
XI. bolygó szellemi erőinek hatáskörét és karakterkészletét).
Mi is visszaigazolhatjuk, hogy a keruboknak és szeráfoknak „hat szárnya" van,
bár ezek egymástól eltérőek, s mi ezért erről már többet tudhatunk, mint a Próféták,
többek között azt is, hogy a magyar rovásírás e kódrendszer tartozéka. Ily módon sike rült nem csupán a 3500 - 2500 éves információkat visszaigazolni, hanem az állócsilla gok születési sorát megfejteni, a Naprendszer bolygóinak karakterkészletét tökéletesen beazonosítani, a Tejút „korát" behatárolni, a Földön fellelhető Tudattartalmakat
négy kategóriába besorolni, s rádöbbeni arra, hogy az Utolsó Ítéletnek még egyáltalán
nem érkezett el az ideje.
A Földön négy tudattartalom létezik, amelyek közül három nem okozna
problémát. Lássuk elsőként ezt a hármat:
v Az első a növények tudattartalma, amely a növényeken kívül helyezkedik
el, a Föld összes növénykéjére egy - ugyanazon Tudattartalom felügyel. Ennek kódrendszer - beni egyvonalas rajza két szimmetrikus, egymástól jócskán elhajló
fűszálra hasonlít; s e jelenség kékes fényben vibrálva (is) látható, ha nem is mindenki által.
Ez, eddig nem is lenne meglepő.
v Második az állatok tudattartalma, amely az állatokon kívül helyezkedik el.
A Föld összes állatára ugyanazon Tudattartalom felügyel. Ennek kódrendszerbeni,
egyvonalas, egyszerűsített rajza kissé bonyolultabb, de alapvetően EGY tőről
fakadnak: két szimmetrikus, egymástól elhajló fűszál, középtájon egy vízszintes,
vonalszerű „ösztönállapot - jelzővel". A jelenség fényjelenségként is értelmezhető.
Ha nem zavaró, akkor képzeljük el, hogy ezek az egyvonalas rajzok a függőleges
tengelyük mentén, iszonyatos sebességgel pörögnek. Ily módon a vízszintes
vonalukból „ösztöngyűrű" lesz. Világos, hogy az állatoknál az ösztöngyűrűre
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a helyváltoztatás miatt van szükség. Ha most ezt a kódrendszer - beni rajzot,
(amelyet Magyarországon immár legalább húszezer ember ismer), bekarikázzuk,
akkor egy macska vagy egy oroszlán pofácskája, orr és szájszerve fog „ránk
tekinteni". S most kellene rájönnünk arra, hogy ezek szerint e Tudattartalom kódrajzok a LÉGZÉSSEL, a LÉLEK kapujával kapcsolatosak!
Nos, ha ez igaz a növényekre is, (hiszen a növények a leveleiken keresztül
lélegeznek), igaz az állatoknál is, (akik az orr és szájszervükön keresztül lélegeznek), akkor igaz kell, hogy legyen az emberre is.
v Harmadik tehát az ember tudattartalma , amely az embereken kívül
helyezkedik el. A Föld valamennyi „eszméletlen" embere egyetlen, közös emberi,
kollektív tudattartalommal bír, csak az „eszmélő" embereké képes egyedileg eltérni
ettől.
Nézzük a „közös"-t:
Az eszméletlen ember közös, globális tudattartalma két, egymástól szimmetrikusan
elhajló fűszálból áll, (vagyis alapvetően azonos tőről fakad a Földön a növény, az
állat és az ember teste), e két „fűszál" gyorsan emelkedik, majd erőtlenül visszahaj lik, lekonyul, s „lelógva" az alapvonal alá, a „Föld Színe" alá merülve „beleragad" a
Föld Sarába.
Ennyi lenne az ember??
Nos, annyit már tudunk, hogy ez az „eszméletlen" ember, amely sajnos minden
10-ből 7-et, 8-at jelent. (Cigaretta, sör, hamburger, koka - kola, csipszek,... egyél,
igyál, vegyél, cseréld le)! Vagyis: ismerős a recept, ami miatt eszméletlenek.
E típust jól ismerjük, mindenütt bőven jelen van.
No de mégis... két fűszál, akár a növényi létben? Igen, csak az emberé kicsit rondább!
Vajon miért??
v Mert a 7 dimenziós energiamezőkben a Növények Szent Szellemi Lényege
felvállalta, hogy mindenben segíti az Embert, de cserében az Embernek kell
– helyette is – kivívnia a Szellem diadalát.
S a növény állta a Szavát, az ember pedig nem!
v Mert a 7 dimenziós energiamezőkben az állatvilág Szent Szellemi Lényege
felvállalta, hogy mindenben segíti az Embert, ha kell, táplálékul szolgál, ha
kell, akkor igát húz vagy a bőrét adja oda, de cserében az Embernek kell
– helyette is – kivívnia a Szellem diadalát.
S az állatvilág állta a Szavát, az ember pedig nem!
Értjük már? Az az ember, aki ma „eszméletlen", s az orránál fogva van vezetve,
a saját lelki - szellemi fejlődése érdekében nem tesz semmit!
Egy pillanatra szakítsuk meg a gondolatmenetet: létezik „eszmélő" ember is, s az
ő „energiaképe" merőben MÁS; s az egyedi kézírásból is tükröződik.
Nos, továbblépve –, ha most az emberiség közös kódja, karakterkészlete, (melynek neve: Emberi Asztálvolumen), ilyen silány, akkor legalább azt állapítsuk meg, hogy
milyennek kellene lennie:
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Ehhez egyszerűen abból kell kiindulnunk, hogy a növényeknél és állatoknál e
tudattartalom egyvonalas rajza a légzés szervére utal. Feltehetően ilyennek kellene
lennie az össz emberi tudattartalomnak is.
Próbáljuk hát ebből leképezni az emberi légzés kapuját, amely nem lehet egyéb,
mint egy gyönyörű női ajak, vagyis az emberi száj!
Mi tehát a Feladat:
Először is – az eszméletlen embernek – eszmélnie kellene, az energetikai kód
kettős, lekókadó „fűszálát" ki kell húznia a Föld Sarából, magasra fel kell emelnie, ki
kell nyújtóztatnia, duzzadt ajakként meg kell vastagítania, s az sem árt, ha e gyönyörű
alkatnak idővel, középen fejecskéje növekszik, mert akkor a gyönyörű női ajakból a
Szentlélek fehér galambja lesz! Az emberi lélek Szentlélekké varázsolódik, s
tudattartalma – a földi testével együtt –, végérvényesen elhagyhatja az Anyag világát,
a Föld - nevű bolygót!
Gyönyörű perspektíva, gyönyörű távlatok! Mert ebből nem csupán az olvasható
ki, amit a többség még nem tett meg, hanem az is, hogy addig e Földről el nem
pályázhatunk, amíg e csodát, minden egyes földi ember, az életében meg nem
valósítja!
v Vagyis: Utolsó Ítélet addig nem lehet, amíg az Isteni Tervbe általunk bevitt
sok - sok ocsmányságot a legszemélyesebben ki nem javítgatjuk! Jelenleg e
Feladatnak még a felénél sem tartunk.
Ez lett volna a 3 ismert földi tudattartalom, csakhogy az elején valahol meg lett
fogalmazva, hogy a Földön 4, azaz: négy tudattartalom létezik.
(Bár az egyedi emberi tudattartalom egyvonalas grafikus ábrázolása törekvő
embernél felveheti a Szentlélek alakját, a Krisztusi kereszt alakját, a Szűzanya
szépségét, s Isten ragyogását, de a többségé mégiscsak a csapnivaló, lekókadó
kettős fűszál - formátum, legalábbis egyelőre).
Rendüljünk hát meg, mert a negyedik földi tudattartalom ez utóbbihoz képest
olyan (bonyolult és gyönyörűséges) alakzat, mint egy virágzása teljében lévő
pünkösdirózsa!
Hogy értsük: ennek a negyedik Tudattartalomnak a bonyolultsági foka olyan
volumenű, amelyet egy életközösség a Föld nevű bolygón hozzávetőlegesen
300 000 000 év alatt érhet el!
Fordítva is írásba foglalhatjuk: Az embernek még háromszázmillió évig kellene itt,
fizikai testben élnie, hogy a közösség minden tagjának kézírásából ez az ERŐ
sugározzék.
Ezzel a negyedik tudattartalommal rendelkezik a Föld minden delfinje.
Vagyis: a delfin nem állat, nem is földi lény, s fejlődését már régen befejezte.
Feltehetően azért vállalta a földi életet, hogy az embernek valahogyan segítsen a
feladatai végrehajtásában.

88

TÖRTÉNHET BÁRMI EGYÉB, DE A VILÁGVÉGE ELMARAD

WWW.SZOKELAJOS.EXTRA.HU

E Sorok Szerzője delfinekkel még személyesen nem találkozott, nem is
túlságosan elfogult, s csupán annyit próbált írásba foglalni, amennyit – a Próféták kora
óta – a kutatási eredmények visszaigazoltak. Egy delfinben nincs gyanakvás, képtelen
a rosszra, árad belőle az Élet természetessége. Ezért a Teremtő Terv olyan testtel
jutalmazta meg, hogy a földi létben ne legyenek gondjai. Ezért a delfin legfőbb gondja
a vonzódás, a tanítás, a játék és a szerelem. Egyetlen ellensége a feladatát nem
ismerő ember, de a delfin még ezt sem fogja fel.
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MIÉRT ROMLANAK A FÖLDI KÖRÜLMÉNYEK?
„Végső időket", romló állapotokat azért iktat be olykor a Teremtő Terv, ocsmány
„történelmi" igazságtalanságok azért merülnek fel az Emberi Gondolat által változó
Kollektív Tudattartalom jóvoltából, mert ily módon könnyebben megcsillan a Jó, s
egyre romló társadalmi körülmények közepette, a romlottabb Emberszellemek maguk
közé zárva maradnak egy romlottabb világban.
S ha olykor el is tűnik a Jó, minden kollektív rossz - nak létezik valamely „jobb"
fokozata, majd ez is elenyészik, s így tovább „lefelé".
S minél nagyobb a sötétség, annál könnyebben észrevenni a legcsekélyebb
mécsvilágok, gyertyák fényét is.
Ily módon az egyre romló moralitás és egyre romló emberi létezés, a nyers Erő
oltárra emelése közepette, a lefelé tartó lépcsőfokokon folyvást lefelé döccenve,
minden lépcsőfokon jócskán lesznek emberek, akik „saját szintjükön" megelégelik a
tobzódó gonoszságot, s igaz boldogságra, békességre vágyva „megtisztulnak", s
eszmélni képesek.
Mert sajnálatosan, fájdalmában sokkal előbb eszmélni képes az ember, mint
örömében.
S amint ilyenkor lassan elfogynak a Földön az örömükben is eszmélni képes
emberek, a „Lélek" tovább válogat, s az egyre sűrűsödő emberi „zacc"-ból, az
érzelmileg durvuló és silányuló, iszaposodó lelki mocsárvilágból újabb elkallódott
báránykákat képes felszínre hozni, az „Égiek" igaz örömére.
Egy állandóan szelíd és jó világban mindez nem történhetne meg, erre nem
lenne „rálátásunk". Ezen élethullámzások és sors - állapotok közepette egyszer majd
elfogynak a rossz, rosszabb, legrosszabb fokozatai, nem lesz majd „jó és jobb" sem, a
Jó jó marad, a Tiszta tiszta marad, s valamennyi, hajdan huncutkodó „Emberpalánta"
lassan kinövi majd ezt a Földet, megtisztultan távozva örökös Égi Otthonunk felé.
Mindezen fejezettől függetlenül mégis inkább azt érdemes megjegyeznünk, hogy
a földi körülményeink elsődlegesen miattunk, emberek miatt romlanak, mert
amennyiben nagyobb felelősséggel, odafigyeléssel és Szeretetben élnénk, ezekre az
általunk (ily módon) kicsikart negatív próbákra nem lenne szükség. De fogadjuk el,
hogy mi még nem vagyunk angyalok.
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BETEGSÉGEINK LÉNYEGE
Betegségeink a Lelkünk üzenetei az EGO erejének, (az Ész logikájának),
amennyiben nem a dolgunkat végezzük, amely miatt a földi világba születtünk. Akkor
nem a „dolgunkat" végezzük, ha a születésünk előtt elhatározott és a Lelkünk által
jóváhagyott Feladattervünk helyett az EGO erejével, (pl. félelmeinkkel és vágyainkkal),
e Feladattervvel ellenkező irányba nyomakodunk.
Jelzésként ekkor iktatja be Lelkünk a betegséget. A betegség a felnőtt világ
„kiváltsága", döntéseink felelősségének egyik terhe, hiszen az Ember nem betegségre,
s fájdalomra született. Betegségeink mértéke az eltévelyedésünk mérőszáma is; minél
betegebbek vagyunk, annál egyértelműbb a jelzés, hogy eltértünk a születésünk előtt,
általunk jóváhagyott Isteni Élettervünktől.
A gyermek még Angyal, vagyis Bűntelen. Minél kisebb, annál inkább igaz ez.
Betegségei tehát elsődlegesen a hozzájuk legközelebb állók eltévelyedéseit jelzik, de
ebből sokat tanul a felnőtt környezet és a társadalom is. Léteznek „hozott", karmikus
betegségek is, melyek többszáz éves, nem megoldott problémák jelzésére utalnak.
Az orvos csupán a tüneteket tünteti el, a Lelkünk üzeneteit teszi láthatatlanná,
(mintha a postás nem adná át nekünk a számunkra érkezett levelet).
Földi Ész azonban a Lelkiségünket képtelen kijátszani, mert ha orvoshoz és
tablettához fordulunk, s a Lélek üzeneteit ezek „tönkreteszik", a Lelkünk előkészít egy
másik betegségjelzést, s ismét érkezik az Üzenet.
De létezik gyógyító orvos is! Aki megmondja, hogy igazából bennünket az
érzelmi, lelki problémák, „stresszek" tettek beteggé, s gyógyulni csak akkor fogunk, ha
a lelki, érzelmi gondjainkat megoldjuk.
Létjoga – ideiglenesen – csak a „prompt", hirtelen bekövetkező balesetek, életet
veszélyeztető sérülések gyógyításának lenne. Az operációk millióinak erőltetése hatalmas üzlet, akárcsak a gyógyszeripar.
Az átlagorvos sajnos egy erőltetett, de igen keresett piacgazdasági termék (és
ezért pénzforrás) kereskedősegédje, de lehet, hogy mesterembere. Ez a termék:
a „gyógyszer". Vakmerő, Égbekiáltó, aljas módszer gyógyszeripari termékeket, mint a
„legjobb jót", reklámozni.
A régebbi korok pápaszemes „doktorbácsija" legalább úgy tett, mintha tenne
valamit. Az idő gyorsulása miatt, ma ezt már mellőzik, s immár az emberi világ is
eléggé be van csapva; a többség már nem is óhajt gondolkodni.
Kínjában „a falat kaparja" a Lélek, amikor mi reménykedve lessük egy egy „szövetmintavétel" eredményét. Tudjuk mi ez? Az orvostudomány az Élet Metamorfózisának Goethe szerint megfogalmazott áldásos megfigyelése helyett a Halál tanulmányozására rendezkedett be.
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S mi Boldogok Vagyunk, ha a „Szövetmintavétel" eredménye optimális, azaz; ha
a belőlünk kivágott, kivett Élő Sejteket a mikroszkópi vizsgálatokhoz már megölték, s
azok váltig hasonlítanak egy hullából kiszedett hasonlóan halott sejtállomány
sajátosságaihoz, akkor mindenki boldog. Figyelj! Nem furcsa ez?

H a E Z a s z e m é l y e s b e t e g sé g , ak k o r m i a j á r v á n y?
Személyes „betegségünk": a Lelkünk üzenete, az EGO - nk erejének.
A járvány egy következő SZINT; egy komolyabb megnyilvánulás, egy átfogóbb
tudatosság jelzése:
A járvány a Föld - Anya, s az Élő Bioszféra - Lény üzenete, minden embernek.
Ha az Élő Bioszféra üzen, mert „nem jól" végezzük emberi dolgainkat a Földön,
akkor az Üzenete: erdőpusztulás, zúzmara fagykár, időjárási anomáliák, járványok, stb.
Amennyiben Föld - Anyánk üzen, (mert valamely nagy hibát, emberi mulasztást
vagy túlkapást követtünk el), akkor Üzenete: földrengés, tengerrengés, szökőár, vul kánkitörés, stb.
S az Ember ezeket az Üzeneteket vagy megérti, s változni, változtatni próbál,
(viselkedésén), amennyiben pedig nem; akkor egyre súlyosbodó földi körülmények
között találja magát.
Ajánlott irodalom:
v www.ezvankiado.hu
Egészség a fizikai halhatatlanság felé (7. füzet)
v www.ezvankiado.hu
Orvostudomány a feje tetején
v Ruediger Dahlke: Békés táplálkozás
v Kína-tanulmány (T. Colin Campbell, PHD - Thomas M. Campbell II., MD)
(Londonban természetgyógyász képzésben kötelező olvasmány).

C S A K Ó VATO S A N !
Ha bárki is úgy érezné, hogy ő már elindult a lelki fejlődés és átváltozás útján,
ezentúl igen elnézőnek és felettébb körültekintőnek kell lennie másokkal szemben.
Mert akik esetleg még nem érzik eme átváltozás szükségességét, azok feltehetően
sokkal többen vannak, s mivel övék a Föld, ők irányítják a törvényt.
Van arra száz írott példa a múltból, hogy mire képes a „többség", ha „felfigyel" a
lélekben törekvő kevesekre.
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Amennyiben a többség felfigyel a valóban törekvő kevesekre, nehogy azt
gondoljuk, hogy fel fognak nézni ez utóbbiakra, és azonnal követik a jó példát!
Nem!
A történelem folyamán eddig mindig az történt,hogy a többség felfigyelt erre a
törekvő kisebbségre, s ezt követően az utóbbiakat gyorsan eltették láb alól. Mert ez
kevésbé fárasztó megoldás, mintha ők maguk változni kezdenének.
Olvassuk együtt, hogy 2500 évvel ezelőtt mit jegyzett fel erről Salamon király –,
mi a többség véleménye a lélekben törekvő emberről:
„ÉLETMÓDJA ELTÉR MÁSOKÉTÓL ÉS SZOKATLANOK AZ Ő ÚTJAI, HAMIS PÉNZNEK NÉZ, S VÁDOL BENNÜNKET A GONDOLATAINKÉRT, MINT SZEMETET,
KERÜLI ÚTJAINKAT, S MÉG RÁNÉZNI SEM JÓ”.

E m b e r t e s t ü n k e g y et l en e n e r g e t i z á l ó t es t h e l y z et e
Létezik egy olyan testhelyzet, amelyben az ember energiaközpontjai energikusan
harmonizálódnak, s az immunrendszer egyensúlya helyrebillen. E testhelyzetben
valamennyi ember felvillanyozódik, a betegek erőre kapnak, a hitetlenek Hittel teljessé
válnak, megszállottságok szűnnek meg, s csillapodnak a testi fájdalmak.
E testhelyzet pozitív élettani hatásai a megszüntetését követően is még hosszú
ideig, tartósan kihatnak az emberre.
E testhelyzet pozitív élettani hatásait csakis az egyéni emberi Gondolatok negatív
megnyilvánulásai szüntethetik meg.
E testhelyzet fellelése és megvalósítása – ha csak rövid időre is –, a kozmosz és
az emberi mikrokozmoszunk energetikai rendszereinek sikeres összehangolásától
függ.
Az e testhelyzet felleléséhez alapvetően szükséges metafizikai ismeretek nem
feltétlenül érdekfeszítőek, sőt : többek számára igen fárasztóak lehetnek. Akik tehát a
szükséges alapismeretekbe belekeverednének, nyugodtan térjenek át A harmonizáló
testhelyzet megvalósításának egyszerűsített magyarázata című bekezdésre!
Jelzett harmonizáló – és feltétlenül gyógyító – testhelyzet egyetlen, meghatározott iránnyal áll kapcsolatban, ez az irány azonban sehol sem azonos, mivel kettős
bizonytalansági tényező határozza meg:
v
Az egyik bizonytalansági tényező az ember belső energetikai rendszerének energiaközpontjaiból adódik. Ezen főbb energiaközpontok (ősi magyar nyelven:
energiacsokrok, ismertebb keleti elnevezéssel: csakrák) egymás felett elhelyezkedve,
folyamatos, vízszinteshez közeli irányultságú, egymással párhuzamos, s bizonyos
irányba mutató pörgő mozgást végeznek. Ez a csakraperdület azonban vagy mégsem
egészen vízszintes irányultságú, vagy pedig létezik valamiféle (általunk ma még ismeretlen) eltérítő erő, amely nyomatékként az önnön emberi testünk és a csakraperdület
„spinje" között valamiféle vízszintestől eltérő irányultságú ferdülést képes létrehozni.
93

BETEGSÉGEINK LÉNYEGE

WWW.SZOKELAJOS.EXTRA.HU

Ennek a vízszintestől való eltérülésnek a szöge kb. 30°-os, s ezt az eltérülést a
továbbiakban tényként kezeljük.
Ez a vízszintestől való eltérülési szög állandó, ellenben a csakraperdület égtájak
szerinti iránya még azonos emberi test esetében is, valamennyi helyszínen más és
más, hiszen ez az irány valamely MÁS erőhatás függvénye.
A dőlésszögből és az irányultságból adódóan már az eddigiekből is világos lehet,
hogy az emberi testnek csak egyetlen olyan elhelyezkedése lehetséges, amely
esetben az emberi energiacsakrák – mint egyetlen cérnaszálra gyöngyszemekként
felfűzött pörgettyűk –, sorban egymás után helyezkednek el, ily módon maximálisan
befolyásolva, erősítve, s feltehetően harmonizálva egymás működését.
Azt azonban még meg kell fejtenünk, miből is adódik az, hogy a csakraperdület
(égtáj)-irányultsága valamennyi helyszínen más és más.
Olyannyira más és más, hogy amiközben az ember andalog az utcán vagy utazik egy
autóbuszon, más és más helyszíneken áthaladva ez az (égtáj szerinti) irányultság pillanatonként más és más irányt vehet fel, s az összes emberi csakraperdület egyetlen
másodperc alatt irányt vált. Ez ugyanis valamely külső energetikai tényező függvénye.
v
E második bizonytalansági tényező, amelynek ismerete a vitalizáló testhelyzet megértéséhez és felleléséhez szükséges lehet, a föld-idegáramok energiarendszerének függvénye, melynek megértéséhez a Hartmann-háló elnevezésű
földsugárzásból indulunk ki. E támpont ugyanis immár elegendően közismert, hiszen
legkevesebb tíz éve miniszteri létjogú bioenergetikai vizsgák tárgyát képezi.
Páratlan számú égitest-együttállást megelőző napokon, (pl. az újhold vagy telihold
előtti napon) a Hartmann-háló elnevezésű földsugárzás jelentősen deformálódik, „megdől".
Ennek a dőlésnek az iránya azonban az egyes tájegységeken átvonuló valamely
jelentősebb rendszernek, nevezetesen a Szent György-hálóként elnevezett földidegáram - vonulatoknak a jobb és bal oldalán sohasem azonos!
E jelentősebb energetikai rendszernek legkevesebb három irányultsága csekély
számú szakavatott által beazonosítható, (ezek egyike a Szent György-hegy – Budai
Vörös Kővár – vonulat), s ha csupán ez a három irányultság létezne is, az egyes hely színeken a Hartmann-háló megdőlésének iránya már ebből adódóan is követhetetlenné válna.
Mivel pedig az energikusabb föld-idegáram - rendszerek ennél azért bonyolultabbak, teljes egészében kiszámíthatatlan, hogy valamely adott helyszínen a Hartmannháló dőlése – páratlan számú égitest-együttállásokat megelőző napokon – milyen
irányultságot fog mutatni.
Kézenfekvő tehát azzal a bizonytalansággal számolni, melynek értelmében
ennek a megdőlésnek az égtáj-irányultsága valamely adott helyszín két egymás melletti szobájában sem biztos, hogy azonos!
Nos, emiatt az aláhúzott mondat miatt volt szükséges mindezeket írásba foglalni.
Egyvalami azonban mégis, következetesen igaz, s ezt 25 évnyi tapasztalat igazolja : Mégpedig az, hogy egy adott helyszínen vagy helyiségen belül, ugyanazon a
helyen, ennek a megdőlésnek (vagyis a Hartmann-háló - deformációnak) az iránya
sohasem változik!
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Ha tehát már valahol ezt az irányt helyesen meghatározták, erre az irányultságra
a továbbiakban mindig hagyatkozni lehet.
Fentiek alapján a felmerülő kettős bizonytalanság közelítő fizikai alapjai lettek
írásba foglalva, melyek szerint metafizikai ismeretekkel meghatározhatóvá válik az az
irány, amelyben (egy adott helyiségen belül) egy bizonyos fekhelyet el kell helyezni. Ez a
fekvőhely azonban nem állandó, pihentető alvás céljából kerül ily módon elhelyezésre.
Ezen a fekvőhelyen főképpen tehát harmonizálódni érdemes.
E fekvőhely beállítása, vagyis e testhelyzet megvalósítása alapvetően kétféleképpen lehetséges: Vagy tudatosan alkalmazva a szükséges metafizikai ismereteket, vagy
pedig a fekvőhelyet egyéb más módon, minden egyéb szakértelem nélkül megfelelő
helyzetbe állítva, melyet azután ezt követően bárki igénybe vehet.
Fentiekből következően elsősorban kontrollált helyszíneken (természetgyógyászati rendelőkben, kórházakban) lenne érdemi lehetősége ilyen, sokak által ellenőrizhető, s mégtöbbek által használható fekvőhelyek kialakításának.

A harmonizáló testhelyzet megvalósításának
egyszerűsített magyarázata
Jelzett harmonizáló folyamathoz a helyes irányba beállított fekvőhelyen hanyatt
kell feküdni oly módon, hogy csípőtől fejtetőig a testünk 30°-os szögben emelkedő,
szálegyenes testhelyzetet vegyen fel. (Ezt megoldhatjuk sok-sok kispárnával is, de
ennél sokszor jobb egy, az ágyban elhelyezett, s kb. 30°-os szögben beállított
deszkalap, amely csípőtől a fej irányában emelkedik).
E testhelyzet tehát adott, s most keressük meg a megfelelő égtájirányt :
Az irány feltűnő gyakorisággal a mágneses égtájirányok valamelyikével azonos,
de egyáltalán nem biztos, hogy vasbeton-szerkezetű épületekben az iránytű
égtájiránynak megfelelően áll be. Nos, nem az É-D-K-Ny-i égtájirányok a lényegesek,
hanem mindig az az irány a lényeges, amely irányt az iránytű a helyiségben felvesz!
Elsőként állítsuk be a megfelelően előkészített fekvőhelyet abba az irányba,
amely irányban az iránytű az É-i irányt mutatja.
Ezt követően az ágyra fekve tegyünk egy próbát. A próba abból áll, hogy az ily
módon beállított ágyra fekszünk, (tehát azon csípőtől-fejtetőig kb. 30°-os szögben
elhelyezkedünk, s hanyattfekvésben mozdulatlanul ellazulunk).
A keresett irányt akkor találtuk meg, ha 8 másodpercen belül fura érzeteink
támadnak : (hányinger, szédülés, bizsergető érzetek, de általában rossz közérzet a
helyes irány bevezetője).
Amennyiben semmit sem érzékelünk, tovább kell próbálkoznunk az iránytű által
jelzett K, Ny, D-i irányokban is, mivelhogy feltehetően a fekvőhelyet nem a megfelelő
pozícióba állítottuk be. De az is előfordul, hogy más családtag jobban érzékeli ezt
nálunk, s e szempontból jobb, ha az elesettebb, beteges, szenvedő családtagok
érzeteire hagyatkozunk. De amennyiben ez a próba túlságosan jól sikerülne, nehogy
az illető beteg – rossz közérzetre hivatkozva – azonnal felüljön, hiszen már az imént
gyógyulni kezdett!
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A jól elhelyezett fekvőhelyen a rossz közérzet lassan felenged, a test harmonizálódik, az érzetek roppant mód kellemessé szelídülnek, s a próbálkozók zöme e
testhelyzetben; s a lassacskán beálló zsongító és felszabadító állapotban a fekvőhelyről vagy nem hajlandó felkelni, vagy pedig 15-20 percen belül e pozícióban
pihentető álomba szenderül.
Jelzett pozíció a világ bármely pontján fellelhető és megvalósítható, s az ebben a
testhelyzetben történő elalvás az emberi egészségre nézve semmilyen körülmények
között nem lehet káros.
Az „ELTÉRÍTŐ ERŐRŐL"
(Amely e folyamat során nyomatékként működhet,):
(s amely e fejezet elején kettős aláhúzással szerepelt.)
Szakavatottak bizonnyal megkérdőjelezik az emberi energiacsakrák e leírásban
szerepeltetett működését. Valójában nem is erről van szó, de a leírt jelenségre ma
még nincsenek szavak, s a LÉNYEG írásba sem foglalható. E jelenség létezése
mögött az emberiség legnagyobb, eleddig feltáratlan misztériuma rejlik, amely egyaránt igazolni lenne képes a Magasztosabb Valóságok létezését, az Életszentségek
jelenlétét, az egyes emberek nem ember által jegyzett beavatási fokozatát, a Földre
születni vágyó lelkek és kiszemelt leendő édesanyjuk Dimenziókon túli szoros kapcsolatát, s a reinkarnáció következetes (OK és okozati) vastörvényét, hogy csak a
pozitívumokat említsem.
Erről az ELTÉRÍTŐ ERŐRŐL, amelyet e leírásban csupán csak e két szóval
jellemeztem, külön, többkötetes könyvet lehetne írni, amennyiben az emberi többség
már alapvetően Isten felé törekedne.
Mivel ez napjainkban még igen kétséges, s mert az emberlélek evolúciós folyamatában hézagokat kihagyni nem lehet, e könyveket a Jövőben megírja valaki más. Mi
pedig maradjunk most az írásba foglalt energetizáló testhelyzetnél.
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MAGYAR ÁLTUDOMÁNYOS AKADÉMIA

M A G YA R VA G Y O K
I.
Magyar vagyok, a leginkább kisemmizett, legutolsó helyre szorított, s jelenleg
legkevésbé irigylésre méltó európai nemzet sarja. Magyar vagyok, s mégis mosolygok,
s hálát adok a Gondviselésnek ezért a gyönyörűséges életért, s ezért a nemes
megpróbáltatásért!
A reinkarnáció vonulata csapongva húzódik népek, történelmi korok és események között, hogy az Ok és Okozat egyetemes törvényének engedelmeskedve kijelölje
a születni vágyó lelkek méltó helyét a földi világban, s meghatározza a legszemélyesebb egyéni élethelyzeteket.
S miközben az Isteni Teremtő Terv jóvoltából a szélsőségesen viharos reinkarnációs
sorshullámzások általánosságban csillapodni törekszenek, az egyedi emberi gondolatok Teremtő Ereje és gerjesztő energiája ugyanezen dimenziókat folyamatosan
korbácsolva, újólag erőteljes mozgásra készteti.
Nagy szerencsére azonban a Teremtés ezen vastörvényű eszköze és megnyilvánulási
törvényszerűsége nem kívánságműsor, és emberi akarástól függetlenül működik.
Hogyne lenne érthető tehát, ha a világ urai, s a legkülönfélébb „kiválasztott
népek" gyűlölik a reinkarnációnak még a gondolatát is, a megvezetett embertömegek
pedig ugyanezt racionális nagyképűséggel és vélt önbizalommal hárítják el.
Szerencsére azonban ennél többet ellene ember aligha tehet, s ez a rendszer
kiválóan működik. De miért is ne sértene korlátolt egzisztenciákat az a gondolat, hogy
aki ezen életében rabtartó volt, az legközelebb rabbá válik, hogy a gyilkosból
legközelebb áldozat lesz, hogy ennek alapján senki sem teljesen vétlen a saját,
esetlegesen erőszakos halálában, s hogy a jövő hazátlan hajléktalanjai jelen
pillanatban talán éppen a hazai Országgyűlésben dorbézolnak.
Amelyik nép más népek kisemmizésére rendezkedett be, azt legközelebb a
Népek Karmája szolganéppé teszi, s ha egy emberlélek bármely kultúra ellen nagyot
vét, az legközelebb azon a másik oldalon találhatja magát. Ha pedig az ellenkező
neműekkel szemben bármiféle komolyabb sérelmet elkövet, akkor egy következő földi
életben esetleg ugyanabba a kultúrába, de ellenkező neműként születik a Földre.
Ma már büszkeségre aligha adhat okot, ha valaki esetleg mindezeket „nem hiszi",
s életelveit a Sötétség Korában élve, a Sötétséghez igazítja. Fentiek ismeretében
azonban teljesen érthető, hogy egyes népek szempontjából, a hatalom birtoklói szempontjából, s politikai, vallási megfontolásból létkérdés, hogy a reinkarnáció elméletét a
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szélesebb néprétegek elől lehetőség szerint eltagadják, agyonhallgassák, s e kozmológiai szemlélet terjedését minden eszközzel akadályozzák.
A reinkarnációs alapelvek figyelembevétele ugyanis olyan szemléletváltozással
jár, amely vallásokat buktathat meg, politikai problémákat tehet semmissé, uralkodókat
dönthet le a trónjukról, megszüntetheti a rasszizmus felfújt buborékját, s minden
tekintetben egyszerűsíthetné az emberi életet. De „a politika nagyurai csak beszélnek
a békéről, de nem akarják a békét, csak beszélnek az emberi jogról, de félnek az
emberi jogoktól. Mert sem a béke, sem az igazság, sem az emberi jogok nem
jövedelmeznek nekik semmit, csak az üzletek jövedelmeznek, és egy szegény kis nép
igazsága nem üzlet senkinek" (Wass Albert)
Magyar vagyok. S tudom, hogy itt nálunk 1000 éve a létbizonytalanság és a
Jogrend a rákkeltő, s mindkettő csak agyafúrt, „nyugati-típusú" intrikával tartható fenn.
Tudták ezt Boldogasszony-tudatú, Kötelességrendű őseink is ugyanitt a KárpátHazában, akik 2000-5000-10 000 évvel ezelőtt a saját gyermekeiknek és az összes
etnikumoknak csupán egy üres asztalt kellett, hogy mutassanak, s nemes
egyszerűséggel a következőket mondták: „No fiam, no etnikum! Itt van ez az asztal, ez
a mi nagy-nagy családunk asztala. Ha erre valamit raksz, akkor el is vehetsz arról. Ha
nem tettél oda semmit, nincs mit elvenned! De akkor le is út, fel is út"! Mert politikai
bohóckodástól függetlenül, ennek lenne a neve: a FELZÁRKÓZTATÁS, amely
kultúrákat képes lenne összeboronálni, mivel „Isten a Munkát adta az Embernek
örökül" (Magyar Biblia)
A Vízözön óta az emberiség teljes története a magasabbrendű és az alacsonyabbrendű ember szakadatlan egymás elleni küzdelméről szól, akik ősi alapelvek
szerint a Fény Fiai, ill. (Krisztus szerint) a Sátán Fiai.
Minden egyéb elképzeléssel ellentétben azonban az alacsonyabbrendű kultúra
mindig az, amelyik lebecsüli, avagy a férfi játékszerének, birtoktárgyának tekinti a Nőt,
s erkölcsi tartást és felelősséget nem ismerve, mások eredményeire, kultúrájára
igyekszik, jobbára nyers erőt alkalmazva rátelepedni.
Csakis az ilyen „kultúrnép" képes kétes értékű tekintélyével kultúrákat eltiporni,
népeket kiirtani, embermilliókat rabszíjra fűzni, gyarmatbirodalmakat teremteni, avagy
a saját gonosztevőit „humánusan" más népek békés szigetein, kontinensén szélnek
ereszteni.
Eleddig természetesnek tűnt, hogy a magasabbrendű, dolgos kultúrák és az
alacsonyabbrendű leigázó kultúrák létküzdelméből rendre az alacsonyabbrendű,
primitívebb lelkületű ember került ki győztesen. De ez is csupán az emberlétre
jellemző rövidtávú látszat, mivelhogy ilyenformán – ha lassan is –, de valamennyi
tömör gonoszság felhígulva szelídülni kénytelen, a magasabbrendű ember pedig e
küzdelmek közepette is tisztában van a reinkarnációs, s főként a Krisztusi
alapelvekkel. S aki valóban tisztában van ezzel, az az ember nem öl, s oltárokon
másokat sohasem fog feláldozni.
Kissé visszatekintve a Történetben: volt már Anyajogú az egész világ, de „Anyajogúan", (egyoldalúan) az sem bizonyult jónak. Imádtuk istenként az emberi
érzelmeket, (azaz: a 7 ősprincípiumot), bizonnyal sokra mentünk vele. Az össz. emberiség egységesen imádta a 4 szent Világformáló Erőt, ennek előtte pedig a Tüzet,
Vizet, Földet és a Levegőt, de helyettünk valahogyan ők sem oldották meg a problémáinkat. Még régebbi korokban léteztünk, mint Fénylények, ennek előtte pedig
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– eonokon keresztül – mint Hanglények. S így küzdünk olyan szinteket hagyva magunk mögött, amelyekre már csak a bennünket vezérlő szellemi erők emlékezhetnek.
De úgy tűnik, építő jellegű, emberi önmagunk felé fordulás nélkül, azaz: befelé fordulásunk nélkül, valahogyan sohasem működtek a dolgok.
Mert különösképpen a legutóbbi Vízözön óta az ember életében még Isten sem létez het, amennyiben az ilyen emberlény – Szabad Akaratából – süketen és vakon botorkál
az élet útvesztői között, születésétől a haláláig. Márpedig ennek a bizonyos önjobbító
befelé fordulásnak 2000 éve a legkonkrétabb tolmácsolása is létezik: „Istenem, ne az
én akaratom érvényesüljék, hanem a Tiéd"!
S máig, amennyiben e belátásnál eszméletlenebb az emberi létezés, ha ez a
lélek tipródásán keresztül az Örökös Halálhoz nem is vezet, de a valódi, millió éves
emberré válás folyamatának vészes lelassulását okozhatja, amely ilyenformán még az
Isteni Tervet is rendkívüli módon hátráltatni képes.
A karma lezárását egy-egy fontos kontaktus, kapcsolat, érzelmi teltség megélése,
megértése, feldolgozása, önmagunkba fogadása jelenti, ez azonban korántsem
azonos a reinkarnációs folyamatok végérvényes befejezésével.
Merthogy a karmikus élethelyzetek, sorsállapotok, (meglepetések), Égi Törvény szerint
– időtlen idők óta – követik egymást, folyvást csiszolva lelkiségünket. Jelen létezésünk
alapján pedig annyi már bizonyosan kitűnik, hogy mi még mindig nem vagyunk
egészen angyalok, s talán egyszer el kellene majd érnünk az Isteni Dimenziókat is.
A reinkarnáció vonulatának kb. 14 000 évvel ezelőttig könnyű dolga volt, mert
csupán a magyari népekkel kapcsolódó lelkülettel és mindenütt ugyanazzal az ősmagyar ősnyelvvel, avagy tudatossággal találkozhatott. De a helyzet ezt követően
gyorsan kezdett romlani. Ez időkben a reinkarnáció karmikus okait illetően csekély
számú módosítandó élet adódhatott az ember számára, mivel ekkor még csupán azok
a Beavatottak kaphattak – hosszú-hosszú tanulást követően – egyéni lelket, akiket e
tekintetben az Égiek is elismertek. Mindenki másnak – akkoriban még – törzsszövetség, s nagycsalád-vonzatú csoportlelke volt.
A Kevesek, azaz: a Beavatottak esetében az ember által alkotott Életszentségek
legfontosabbika: a Belső Csend, már akkor, abban a korai korban is elérhetőnek
bizonyult.
A Belső Csend: amelyben az ember végre meghallja önnön Istenlénye suttogását.
A Belső Csend az az épülésünket szolgáló 7. irány, belső, magányos ÚT, amely megvalósulásakor Isten mindig jelen van, s amelynek semmi köze nincs a félelmekkel
telített, leépülő és riasztó magányossághoz, magárahagyatottsághoz.
Amelyikünk pedig a Földre születései alkalmával, azaz: a reinkarnálódásai során
a Belső Utat egyszer is megtapasztalta, (hacsak valami egetverő életcsapda maflaságába bele nem csusszan), földi sorstársaira, s erre a Belső Útra a legközelebbi földi
életében is bizonnyal rá fog találni.
Ugyanehhez a Belső Úthoz tartozik tehát Isten fellelése, s Velejárója; a bűnbocsánat fontosságának megértése, valamint a mindenkor ezzel párosuló Krisztusi
Jóváhagyás ill. kijelentés, miszerint az ilyen illetőnek „Hite volt". Mert ez az az Állapot,
az a Hit, amely felülemel, meggyógyít, s Örök Életre jogosít, amely nélkül nincs előrelépés, mert nincs hová.
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Ez pedig nem jelent egyebet, minthogy a Karma lezárását – sok-sok személyes
tapasztalást követően –, valójában maga az egykor tévedő ember hajtja végre.
Hangsúlyozni érdemes, hogy Krisztus már azokban a régmúlt időkben is jelen
volt, s olykor embertestet öltve Földre is született, hiszen az emberi világban az
Egyistenhitű Érdek Nélküli szeretetvallás, azaz az ősmagyarok Hite, s a világszerte
mindenütt egységes ős-sumér (– ős arámi – ősmagyar) nyelv uralkodott.
A helyzet a MU-beli Anyakontinens hullámsírba merülésével (kb. 14 000 évvel
ezelőtt) kezdett módosulni, majd a legutóbbi Vízözönt követően (kb. 6800-7000 évvel
ezelőtt), az előző emberi faj lecserélésével alapvetően meg is változott.
Immár minden emberi testben külön, s önálló lélek lakozik, amely (AKI)
felelősséggel tartozik az egyéni EGO erejének valamennyi földi gondolatáért,
kimondott szaváért és végrehajtott tettéért.
S azóta, teljes gőzzel, egyre gyorsuló ütemben dübörög a reinkarnáció.
Magyar vagyok. Jelenleg magyar vagyok, aki a Föld-Anya Kárpát-medencei
szívcsakrájába született.
Számomra természetes, hogy magyarként tisztelem-becsülöm nemzetemet, áldom
szülőföldemet, s tennem is kellene azért, hogy népem ősidejű, töretlen hírneve és
hagyományai fennmaradjanak, hiszen bármiféle jobbító szándék – az emberi
világban – csakis a Szívközpontból, tőlünk kell, hogy kiinduljon.
Nem mindig voltam magyar, de sohasem tettem volna azt, ami mostanában
„politikailag korrekt", s amit az emberen kívül állat is csak ritkán tesz; hogy nem egy
magyar ember belerondít a saját fészkébe.
Huncut megoldás ez, és sok hazai testvérem még büszke is erre.
Pedig csöppnyi odafigyeléssel bármelyikünk rájöhetne, hogy magyar
gondolatokkal a nagyvilág eseményei és az emberi történelem viszontagságai
könnyebben érthetővé válnak, s magyar szellemben és lelkiséggel élve sokminden a
helyére kerülhet.
„Magyarul" ugyanis önmagától feltárul a sok-sok félrevezetés és hamisság, s emiatt
mindaddig nem igazán alhatnak nyugodtan a világ urai, amíg a mentális dimenziókban
egyetlen magyar gondolat is elsuhan.
Márpedig elsuhan, ugyanis a magyarság-tudat nem Kárpát-medencei adottság.
Bőrszíntől, nyelvterülettől, nemzeti és faji hovatartozástól független, s csupán lelki
érzülettől függ, hogy az emberek világában éppen ki a Fény Fia.
Aki bárhol is hasonló lelkülettel ölt testet, ha életében kicsit is eszmél, attól meghátrál a
Sötétség. Meghátrál, de nem mond le róla! Mert a Sötétség Fejedelme is része a
Teremtésnek, ezért vált az ember földi élete próbatételek sorozatává.
Ettől függetlenül a halál félelmetessége a törekvő ember számára lassan értelmét
veszti. Ezért is örömmel tölt el Kahlil Gibran „Prófétája", mely szerint, akárcsak az
őseim hite szerint, a halálnak fehér szárnyai vannak, nem pedig feketék. Maga az
Átmenet pedig sohasem felesleges, s „Ő megbocsájt minden hajnalon" (Mach Orsolya)
Mindazok részére, akik kételkednek a földi életet követő létezésben, bemutatok
két kételkedőt, akik egészen másban kételkednek:
Két, születés előtt álló magzat beszélget egymással az anyaméh biztonságos
melegéből.
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– Figyelj! –, mondja az egyik. – Te hiszel abban, hogy van élet a születés után?
– Nem, nem hiszem! – válaszolja a másik. – Onnan ide még nem jött vissza senki.
Lassan szakadozik fel a ködfátyol, amely sokezer esztendeig elválasztotta
egymástól az „Odaát" szellemi dimenzióit és a jelenlegi háromdimenziós földi
világunkat. Feladatunk volt a Matéria mélységekig történő megismerése, s az Anyag
minden irányú birtokba vétele, s ez részünkről olyan sikeresnek bizonyult, hogy ebbe
szinte belerokkant a Föld.
De a Szeretet Üzenete a magyarság részére célzottan, valahogy így szól: „Csalódnod
kell a Matériában, mert Te nem az Anyag világához tartozol"!
Soha, de soha nem volt még ennél nagyobb a Feladat, nem történt még ekkora
kihívás arra vonatkozóan, hogy a bennünk képződő sátáni hajlamoknak végre méltó
módon ellenálljunk.
Magyar vagyok, s magyarként furcsa világba születtem. Az idő múlásával
körülöttem egyre többen emlékezni fognak az előző földi életeikre, s bármit hoz is a
Sors, immár gyanítható, hogy a Fény Fiai által a világnak mindenképpen jobbulnia kell.
Ez most még nem az én világom. Mindenütt a földkerekségen a fejem tetején
ülnek a Sötét erők és azok kiszolgálói, mert ez most a Sötétség Kora.
Nagy és fontos állomása ez az emberi világnak, amelyet sok-sok tévedése folytán
mindenképpen ki kell próbálnia, ezer évek óta készülünk erre, s jól tudtuk, hogy ez
bekövetkezik. De „senki sem eshet bele olyan gödörbe, amelyből valaki már ki ne
kapaszkodott volna, nincs olyan magas hegy, amelyet valaki már meg ne mászott
volna, s nincs olyan fájdalom, amely el ne múlna" (Anubis)
S mégis, micsoda sajátossága népemnek: a nagyvilág üzletember-régiója, s a
pénz urai mindenütt azon derülnek, hogy amíg a többi nép állandóan lázong, a
béketűrő magyarok hátán „fát lehet vágni".
Nem véletlen ez: Őrizzük a Fényt.
Vagyis talán éppen olyan fontos feladatunk, hogy jelenlegi kétségbeesett
helyzetünkben, a világban történő szétszórattatásunk közepette hígítsuk, szelídítsük a
mindenütt örvénylő gonosz hajlamokat, mint amilyen fontos, hogy becsülettel
helytálljunk a Kárpát-Őshazában. Minden helyénvaló tehát, kivéve a kétségbeesést!
Kényszeres várakozás közepette alakul a lelkünk, mert amennyiben hagynánk
magunkat; felfalhatnának a hiénák, ha pedig méltó módon odacsapnánk; akkor a
bennünk élő Boldogasszony-Tudat sérülne, s ezt Föld Anyánk és az egész világ
megsínylené.
Ez a kényszeres várakozás pedig amiatt (is) szükségeltetik, mivelhogy nehezen
összefogható magyarságunknak kénytelen-kelletlen talán már sikerülne a népek
versenyében helyezést elérnie, de még mindig nem mutatunk semmi hajlandóságot
arra vonatkozóan, hogy önként, önzetlen odaadással a népek Tanítójává váljunk.
Márpedig csakis akkor szűnne Noé reánk vonatkozó bibliai kettős átka, melyet önnön
Szeretetenergiáinknak ilyenformán kellene legyűrnie.
Mert e szempontból nem az a lényeg, hogy az Ószövetség nem egészen a mi hitünk,
hanem az a lényeg, hogy amíg azt naponta milliárdnyi ember forgatja, olvassa, avagy
hallja a keresztény templomokban, Boldogasszony-tudatú magyarságunk egyéb más
módon nem képes ekkora szellemi erőnek méltón ellentartani.
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Ettől függetlenül, az irányított média mérhetetlen mennyiségű és követhetetlen
információáradata hatására, jelen elesettnek vélt állapotunkban sok-sok magyar ember
– az itthoniak közül – szívesen magára vállalná a fejlettebb nyugati országok átlagos
állampolgári életformájának lehetőségeit és életminőségét. Ez azonban immár nem
sok Fényt hozna a Kárpát-Hazába, sem a világba, mivelhogy „amit kőbe véstek, az
nem garancia az értéke felől".
Természetesen az ember sorsát nem az határozza meg, hogy palotába vagy
putriba születik-e, s még csak az sem határozhatja meg, hogy sikerül-e jólétbe
menekülnie, avagy sem.
Az egyedi ember pontosan abba a közegbe születik bele, abba a sodorvonalba
inkarnálódik, ahol számára a legjobb esély adódhat a szükséges élettapasztalatok
megszerzésére.
Ily módon rendeződik körénk az éppen aktuális emberi kapcsolatok áradata, a
pillanatnyi vagyoni helyzet, s a megannyi „véletlen".
Hogy azután az illető emberlény az aktuális földi életével a saját karmikus állapotán
pillanatonként éppen ront-e, avagy javít, az már az ő legszemélyesebb magánügye.
Jelen nagyvilágban persze sok még a zavar, hogyne lenne hát adott kultúrában a
szűkebb környezet mindenütt kihegyezve a másként gondolkodókra, s másként
cselekvőkre, akik a társadalom mércéitől eltérni merészelnek?
S a többség keze ilyenkor hamar a stratégiai robbanóanyag után nyúl, melynek
megnyilvánulási formája a Vízözön óta: az Ítéletalkotás.
Bennem is sok még a zavar e tekintetben, próbálok hát nálam bölcsebbek
segítségével gondolkodni:
Alapvetően félreértjük a bennünk rejlő ítélkezési hajlam legkiválóbb fékező erejét:
a Megbocsátást, s könnyű emiatt tévedésbe zuhanni.
Különösen nehéz e tekintetben állást foglalnia a (dogmatikusan engedékenynek
tetsző) keresztény hitrendszeren belül megoldást keresőknek, mégha ez a
kereszténység soha, de soha nem is volt egységes. Mert hát maga a Megbocsátás
központosított fogalmi meghatározása elfogadható ugyan, de a főpapi vezetés immár
szinte semmiben nem képes az egyszerű embereknek követendő példával elől járni,
hiszen éppen ők nem élnek a krisztusi kívánalmak szerint. Márpedig „a hatalomvágy
elkerülésének egyik módja az önkorlátozás – hogy kész vagyok mások szolgálatára"
(Paul Young: A viskó)
Valaha bizonyos, hogy léteztek emberi értékeket felmutató, emberszerető
hitvallások, (MU vallása, Yotengrit, ataiszi Istenanya-hit, pártus birodalmi vallás,
ősmagyar Tórem hit), de a jelenlegi zsidó, keresztény és iszlám fundamentumok
lényege nem éppen ez, márpedig valamennyi másokra erőltetett hit neve: szolgaság.
Kettőezer éve próbáljuk megérteni, s talán olykor alkalmazni is, hogy „Ha
megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel"! Krisztusi figyelmeztetést hordoz ez, hogy
„Ne üss vissza"! Puszta fizikai erőt fitogtatni nem bátorság, hanem éppen a berögzült
félelem jele, s nem erő, hanem éppen gyengeség.
S a „Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek"
szintúgy azt sugallja, hogy minden megbocsátással mi magunk nyerünk bocsánatot.
De a megbocsátás nem felejtést jelent, s nem jelenti azt, hogy a vétkesnek nem
kellene felelnie a kár-okozásért.
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„A megbocsátás azt jelenti, hogy elengedjük a másik ember torkát" (Paul Young: A
viskó).
Mivel mindezeket gyakorta félreértjük, s a mi országunkban évtizedek óta
joggyakorlat a bűnpártolás, a báránybőrbe bújt farkasok gyakorlott kár-okozók, ezek a
károk pedig lehetnek „fizikai szintűek", de lehetnek érzelmi, lelki-szellemi-erkölcsi,
világfelforgató és elementális erejű károk is. Ezek közül a „fizikai szintűeket" még úgyahogy értjük, s vagy kezeljük, vagy nem, az érzelmi, lelki-szellemi-erkölcsi károkozással „hivatalból" senki sem foglalkozik, a világfelforgató és elementális károkozásra pedig csupán csak utólag, a távoli jövő lesz képes rávilágítani.
Tény azonban, hogy nehéz lenne olyasvalakinek kijelentenie, hogy „nem
haragszom érte", akinek szüleit, gyermekét, élete párját valakik megölték. S attól még
senki nem válna jobb kereszténnyé, ha ezt megfeszülve képes lenne megtenni, de
erre talán nincs is szükség.
Neked, ezzel kapcsolatosan csak egyetlen dolgod van; „Ne engedd, hogy a harag, a
fájdalom és a veszteségérzet megakadályozzon Téged a megbocsátásban, és abban,
hogy levedd a kezed annak az embernek a nyakáról" (Paul Young: A viskó).
De „Ne ítélj"! Mert az nem a Te feladatköröd!
A legteljesebbek és igazán irányadók erre vonatkozóan Jézus szavai: „Bocsáss
meg nekik Atyám, mert nem tudják, mit cselekszenek"!
Sokminden van, amit még fel sem foghatunk, s még az egyszerű Megértés is a
vandál fokozatoktól Isten Országáig terjedhet, valamennyi fokozaton személyes (!)
megtapasztalást igényel, s egyik fokozaton sem könnyű Emberként „három nádszálon"
megállni: (igazság, bölcsesség, szeretet; Máté Imre: Yotengrit).
Mert „sok van még bennetek, ami ember, és sok van bennetek, ami még nem
ember" (Kahlil Gibran: A próféta).
Itt és most a legtöbbünk legfeljebb, ha a saját fizikai testével képes létezőként
azonosulni, de még ezt sem ismeri olyan alapossággal, ahogyan illene.
A földi világot elhagyva elenyészik a fizikai testünk, feloldódik az érzékszerviérzeti testünk, s az érzelmi teltségünk válik a testünkké, ki milyen széppé avagy rúttá
alakította azt a földi élete során. (Itt jön be a mennyország vagy a pokol, de a
leglényegesebb, hogy tehát testünk „Odaát" is lesz)!
A mennyek országát követően, a Fény felé haladva, „idővel" értelmét veszíti maga az
Idő is, elenyészik az érzelmi testünk, s előbb-utóbb a gondolattestünkben találjuk
magunkat, (kinek, milyen szép, vagy csapnivaló gondolatokra tellett, amíg élt). S e
gondolattest kísér bennünket a krisztusi szeretettestünkig, s majdan azon is túlra.
Mert ami itt felsorolást nyert, az mind-mind csupán az átmeneti állapotainkat,
létezésünk ideiglenes tükrözéseit jelenti, mivelhogy „Semmi sem állandó, csak a
Változás" (Buddha), s még ezt követően is Csodavilágokból árad felénk a Fény!
Magyar vagyok, egyre éberebb küldetés-tudattal, s emberemlékezet előtti időktől
erre vár az Égi Birodalom.
Jelen életemben birtokosa lehetek az elhomályosított és agyonhallgatott kultúrák
valamikori legtökéletesebb nyelvének, amelynek ma magyar nyelv a neve, s a valaha
létezett legkifejezőbb „Égi eredetű ABC-jelrendszernek", amelyet ma székely-magyar
rovás(írás)-nak nevez a világ.
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Az Európai Ősgén szinte csak a magyar népnél lelhető fel, más népeknél csak
nyomokban található, vagyis: mindenki más előtt, mi itt már léteztünk.
Bennem is tudatosult, hogy az ún. „klasszikus kultúrnyelvek" egytől-egyig „a hajdani
ősmagyar nyelvem módosult, rontott formái" (Jókai Mór), tudom, hogy a „sumér nyelv
a magyarnak nem rokona, hanem a XX. századi fokon a sumér nyelv maga" (dr.
Novotny Elemér). Megértettem, hogy a mai magyar nyelvem egekbe nyúló
sziklaszirtként állja minden más nép és más nyelv rohamát, s nagyszerűen ellenáll a
belső akadémikus és politikai csalárdságoknak és tudatos rontásnak is. Az pedig
szintén bizonyított tény, hogy ilyen kiforrott nyelvi csoda az emberi világban, s a
Kárpát-Hazában, csakis többezer vagy többtízezer éves, helyhez kötött, békés és
dolgos életforma esetén, stabil jelenlétünk mellett alakulhatott ki.
S már azt is tudni vélem, hogy mindezek a (nem mai) megállapítások sok nemzetnek
nem fognak tetszeni.
Sajnálom, amiért sok-sok nép a Világtörténelmet és az Igazságot folyamatosan a
pillanatnyi érdekeihez igyekszik igazítani, s hogy nézőpontjuk ennyire eltér az
enyémtől. De a Mammon fókuszán keresztül bizonyára valóban más a fontossági
sorrend és más is a világ. Ismerve a reinkarnáció szigorát, kifejezetten sajnálom azt a
politikus réteget, akik nem a nép lehetőségei és létformája között élve próbálnak a
trónusaikról KÉP-viselni bennünket, sajnálom az összes „fajvédőt" és rasszizmust
gerjesztő „megélhetési hangadót", amiért egyikük sem a gyámolítottjai között
éldegélve „küzd" védenceiért, és sajnálom azt a közeli és távoli papi garnitúrát, akik
úgy gondolják, hogy Istent kisajátíthatják.
Igazi, korszellemnek megfelelő, irányított nagy csapás, hogy pillanatonként
embermilliók álldogálnak világszerte hosszú sorokban a Mammon oltárai előtt,
(bankok, pénztárak, csekk-befizetés, átutalások, napi pénzügyi tranzakciók), míg a
világ templomainak oltárai az egyszerű emberek elől szinte egész nap el vannak
zárva.
Minden sátáni erő kényszerrel toloncol embereket a saját oltárai elé, míg Krisztus a
Lelkedben csupán irányt mutat.
Volt valaha egy poklot nem ismerő, bűn és büntetés nélkül való Érdek Nélküli,
Egyistenhitű Szeretetvallás, amely mintegy 50 000 évvel ezelőtt élte fénykorát. (Csicsáky
Jenő: MU az emberiség szülőföldje, benne MU vallása). Alapvetése az Arvisurával,
Yotengrittel, Magyar Bibliával megegyezik. Jómagam ennek a híve vagyok, mely szerint –
az ember földi életét illetően – mindegyikünknek csakis önmagával kell elszámolnia.
Ezen ősvallásom egyedülálló, s immár „rokontalan". Benne a férfi és a nő egyenrangúsága, (az Ural-előtti turáni, dualista világkép) „a szabadság alapvető garanciája" (Máté
Imre: Yotengrit).
Legalábbis azzá válhatna a világban, s ez merőben eltér a rabszolgatartó népek és a
sivatagból érkező (mai európai) térítő-vallások eszmerendszerétől, hiszen: „amit kőbe
véstek, az nem garancia az értéke felől".
Hitem szerint mindent szabad, ami nem árt másnak, s ami javamra és minden élő
javára válik. (Magyar Biblia, Yotengrit, MU, Arvisura, dr. Marlo Morgan: Vidd hírét az
Igazaknak).
Emiatt máig el sem tudom képzelni, ami nálunk naponta történik; hogy testvér testvért,
magyar magyart elad, s rabszolgasorba dönt.
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Van hit, ahol büszkék arra, hogy a legkisebb fiút eladták a testvérei, de ez nem az
én hitem.
Mohamed büszke volt a feleségeire, s tisztelte a nőket. Ezt a követői, még az Ő
életében, „elfelejtették"!
Nő és férfi, a Biblia szerint is, együtt képviselnek egy Egységet.
Nálunk magyaroknál ez az EGY-ség oly mértékben a génjeinkbe kódolt
„Boldogasszonyi Tudatosság", hogy szinte minden néptől eltérően, nálunk a páros
testrészek számítanak EGY egésznek, vagyis egy kéz, láb, szem, fül, vese
MAGYARUL csupán félkezű, féllábú, félszemű, félfülű, stb. ragozást kaphat!
Vajon a letűnt Idők milyen távlatából érkezhetett az a NYELV, amely a Dualitáshoz
ennyire hozzáidomult!?
Nő és férfi, egymás nélkül, csupán felét jelenti az EGYSÉG-nek. S hogy ez miképpen
módosul „liberálisan" a gyermeklélek, a Nap és a Hold, és az őserejű emberi érzület
sérelmére, azt gondolják végig a „szabadosan" fajtalankodó társaink!
Ami fent, az lent, s ami lent, az fent: A Nap és Hold az égbolton: ennek a neve: Élet.
Ha ehelyett két Nap kerülne az égboltra, szétégne minden, ami él, ha pedig két Hold
szégyenlősködne odafent Nap helyett, szétfagyna a világ. Mert ami lent, az fent is
megvalósulhat, s irányadóként: olyan gabonát még sohasem vetettek, ami nem hoz termést.
A jelenlegi, Sötét erők által erőltetett „másság elfogadása" rendkívülien hat az emberi
érzelmekre, de nem jelentheti azt, hogy kaotikus állapotot létrehozva az ő irányító
tevékenységük legyen a mértékadó.
„Az ártalmas emberek ártalmas égi világot teremtenek, az meg még
ártalmasabbá formálja őket" (Máté Imre: Yotengrit).
Születésemet követően engem is megkereszteltek, de engem akkor erről valahogyan elfelejtettek megkérdezni. Vagyis ez a megkeresztelés engem semmire sem
kötelez, hiszen a hozzájárulásom nélkül történt, hacsak nem emelik törvényerőre, hogy
„a hallgatásom beleegyezést jelentett".
Mivel pedig ehhez tudtommal nem járultam hozzá, ez különösen arra nem kötelez
engem, hogy bűnben születettnek és örökös bűnbaknak érezzem magam.
Más lenne a helyzet, ha a nagykorúságom eléréséig megismertetnének az elterjedtebb
hitrendszerekkel, s azt követően magam választhatnék.
Jön ám a magyarázat a szülői beleegyezésről, a hagyományokról, a szokásmódokról, az illemtanról, meg hogy engem akkor, ott, úgymond: „felajánlottak". No de
eresszük el végre egymást!
Erre vonatkozóan csupán a bölcs, öreg paraszt bácsi békés mondókája jut az
eszembe: „Tudja mit? Ha mindkettőnk megy a maga dolgára, abból nem lehet baj"!
Krisztus valahogyan sohasem beszélt a vatikáni pompa szükségességéről, a pápai
tévedhetetlenségről, mindig az írástudók és írott dogmák ellen szólt, s Isten nevében
sohasem gyilkolt. Emlékezzünk, („Apostolok cselekedetei"); már a legelső tanítványai
is gyilkoltak, „és akkor nagy félelem lett úrrá a gyülekezeten". No, így kezdődött az
elfajzás, Krisztus halála és feltámadása után néhány nappal. (Mert csakis Isten
tévedhetetlen).
S folytatódott úgy, hogy „Apostolok cselekedetei" címszó alatt szinte csak Szent Pálról,
s csak Szent Pál-tól olvashatunk, aki Jézust sohasem látta, mert a „tisztes utókor" a
valódi Apostolok cselekedeteit a Bibliából valahogyan, mintha kirekesztette volna.
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De egyébként az én hitembe nem fér bele sem az „egyházi átok", sem a
főinkvizítor ártalmas szerepköre, sem pedig a tiltott könyvek jegyzéke.
S nem igazán értem, ahogyan az itteni papság megveti az „ezotériát", amikor
maga a vallási ködösítés, misztikum és homály a legkifejezőbb ezotéria, hiszen a
tudomány módszereivel nem igazolható. Ha pedig valami tudományosan nem igazolható, akkor ezoterikus.
A saját Hitemet magam szeretném magyarázni, s amint erre megérettem,
tanulmányozni fogom a világ fellelhető hitvallásait. Ezek után pedig, az Egy Élő Istent
nem kisajátítva, Érdek Nélkül tartozva Hozzá, az egyéb formaságokról majd idejében,
szintén magam fogok dönteni. Mert „a hit az ember és teremtője közti dolog, ahová
mást nem szabad beengedni"! (Alpaslan Ertüngealp) (török)
Kám, Kus, Gilgames, Nimród, Gudea, Turán, Kánaán, Hunor, Magor, Ős-Ten
nevei mégis valahogyan jobban illenek hozzám, s olykor felmerül bennem a kétség,
mintha az elmúlt néhány évtized válogatott magyar miniszterelnökei, piros nyakkendős
gyermekkorukban nem az Egri Csillagok kötelező olvasmányának lelkesítő nemzeti
légkörében, s nemes szellemében nőttek volna fel.
Hogyan lehetséges, hogy a nép által választottak a hatalom minden áron való
megszerzésére eszközül használják az országot és a népet – aki választotta őket –,
amikor éppen a hatalom eszközét kellene a nemzet javára fordítaniuk?
Az emberiség immár vérzivataros időszakok ezreit próbálta ki, s mindig ugyanaz volt
az eredmény, amennyiben a hatalom és a tudás nem volt képes erkölcsi tartással,
béketűréssel és bölcsességgel párosulni: a hatalomra vágyók rabigába hajtották a
világot, a kötelezően államvallássá lett hitek „Isten nevében" megkezdték a gyilkolást.
Az írott emberi történelem elérhető információi szerint eleddig – a hajdani
Anyakontinensen kívül – a sumér, szkíta, pártus, arámi, ősmagyar Egyistenhitű, Érdek
Nélküli hitvallások voltak azok, akik ritka kivételként, béketűrő módon, engedélyezték a
teljes vallásszabadságot. A többi társadalmi berendezkedés mind-mind gyilkolta a más
vallásúakat.
A Boldogasszony-tudatú népek sohasem tartottak rabszolgákat. Ők azok a
világszerte létező magyari népek, akiktől az országaikat az erőszakosok már egytőlegyig elvették.
Jelen nagyvilágban az egyetlen olyan Boldogasszony-tudatú, (1000-ben és 2000-ben
Szűz Máriának felajánlott) nemzet vagyunk, akiknek még van saját országuk.
Nagy a külső és a belső nyomás rajtunk, de anélkül, hogy erre különösebben
figyelnénk, a Karma Sorskereke valamennyi élő ember jelenvalóságát és cselekedeteit
elemezve gurul tova.
Lesz ítélet is; mindegyikünk önmaga felett fog ítélkezni, de ennek is – előbb-utóbb –
reinkarnáció lesz a neve (is) és a következménye (is).
Hát még milyen következménye lehet annak, ha kritikus élethelyzetekben, önmagunk
felvállalása nélkül, büntetlenül cselekedhetünk.
Ennek sok-sok ismert példája közül (éjszakai betörések, bankrablás, erőszak, támadó
kutyák kiképzése, stb.) emeljük ki az ARC-nélküliséget.
Ennek persze léteznek tisztességes formái is, mint pl. a nemzeti örömünnepek összejövetelei – ahol nem a hangadó a lényeg –, a megszentelt napok közös tisztelete, a
megemlékezések összejövetelei, s ha másnak oly módon lehetünk segítségére, hogy
az illető észre sem veszi. Mert ezek tiszteletet parancsoló névtelenségek.
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A világban a legtöbb durvaság a személyiség felvállalása nélkül történik, a külső
és belső sötétség leple alatt. Persze, hogy a társadalomnak gyakorta szüksége lehet
regulázott alakulatokra, (MÁV, tűzoltóság, mentőszolgálat, rendőrség, katonaság), ahol
is – nem kétséges –, nem az arcvonások, hanem a tevékenység a lényeges.
Léteznek azonban arc nélküli, név nélküli, azonosítási szám nélküli, egyenruha nélküli,
fekete maszkot viselő roboter-alakulatok, akik az emberi kommunikáció valamennyi
elemi módját felrúgva, még a tekintet erejét sem vállalva a kapott parancsra várnak.
Annak, aki ezt Magyarországon kitalálta, „Odaát" nem szeretnék a bőrében lenni!
Mert ez így feltétlenül félelmet gerjeszt, s fő célja csak az lehet, hogy majd, ha
szükséges, az őket irányító Hatalom nevezhesse meg, hogy kik ellen kell az ilyen
alakulatokat bevetni. Részemről egyetlen napig sem szeretnék olyan helyről fizetést
kapni, amelyről a családom nem tudhatja, hogy hol van és mi rejlik mögötte, hogy
közeli és távoli ismerőseim ne is sejthessék, hogy hol dolgozom, hová megyek és mit
csinálok, s a közvetlen munkatársaim ne is érdeklődhessenek, hogy honnan jöttem.
Mintegy 150 évtől 1500 évre visszamenőleg létezhetett ilyen pozíció Európában,
kettő is: az egyik a hóhér volt, a másik az udvari bolond.
Erre a nem egészen üdvös örökségre pedig az az érzésem, hogy nálunk már fekete
korona is került, mert ha itt valami zavar lenne, s valakik fekete ruhában, fekete álarcban
ütnének Téged, azokról még azt sem deríthetnéd ki, hogy milyen nyelven beszélnek.
Valamennyi embernek elegendő problémája adódik a földi élete során, hiszen
éppen ezek felvállalása érdekében születtünk embertestbe. De egyikünk sem kedveli,
ha mások rendezik körénk a problémákat.
Nagy kegyelem azonban biztosan tudatában lenni annak, hogy mindegyikünk
életében elkövetkezik az idő, amikor is le kell venni a maszkot. S ebben is az a
legtitokzatosabb, hogy amikor már levettük a maszkot, s nem itt leszünk már, akkor
sem egy gödör mélyén leszünk eltemetve, s nem „örök nyugalom" lesz annak a neve,
hiszen „semmi sem állandó, csak a Változás".
Amilyen tiszteletet parancsoló azonban az emberi kegyelet-adás szertartása –
többnyire kicsiny emlékezéssel egybekötve – a temetéseken, olyannyira nagy kihívás,
(derűs, megkérdőjelezhető, szemfényvesztő?) egy-egy keresztény „Örök nyugalomba"
helyezés, amely egyidejűleg hallgatólagos és szemérmes hozzájárulás ahhoz, hogy
bizonyos idő elteltével a szeretteink csontjait „törvény szerint" kiszórják a gödörből.
Ez hát a beígért (keresztény) „Örök nyugalom"? S amennyiben kegyeletsértésnek
számít egy-egy sírkő, sírhant meggyalázása, (mert hiszen természetes, hogy annak
számít), akkor vajon e fogalom miért függesztődik fel, s értékelődik át, amennyiben a
családnak „a sírhely újramegváltására" nincs elegendő pénze?
Érdekes, hogy a zsidó-kereszténynek nevezett – Ószövetség-alapú – keresztény
egyházaktól csak ennyi telik, amikor egy egyszerű zsidó rabbi ezt „Odafent" az ő
Őrszellemével simán el tudja rendezni, s az övéit nem fogják kiszórni soha.
Magyar őseinknél – leszámítva ezt az „ezeréves" béna „átállást" - az ősi hitünk
szerinti „Örök nyugalom" sohasem volt kétséges, habár azt ők is tudták, hogy mindez
csupán az illető emlékét és halandó testét illeti meg, mert olyankor a lélek már messze
jár. Ősi, kopjafás temetkezések esetén, amikor a kopjafának nyoma sem maradt, s a
sírhant sem volt felismerhető, vagy másként fogalmazva: amikorra már az ükunokáknak sem volt emléke arról, hogy kinek a teste hol porlad, akkor szabad volt oda
temetni, ahol hely kínálkozott.
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De még ez a helyhez kötött temetkezési mód is mennyire eltér attól, mint amikor
parcellákba szedett, számozott „sírhelyek" ugyanazon helyre temetéses kikotrását írják
elő.
A magyarság e megfellebbezhetetlen hagyományát – mármint a hajdan volt ősök
örök nyugalmát – csupán a sírrablók és a régészek bírálták felül.
Sajnálatos-e ,vagy sem, de éppen ezáltal derült ki, hogy az 5000 évvel ezelőtt élt
ujgur-magyarok már azokban az ősi időkben fehér ingben, mellényben, díszvarratos
feszes csizmában és kalappal a fejükön lettek eltemetve, amikor a „nyugati kultúra"
európai népeinek még tán nevük sem volt.
Ennyit az ősiségről, (2013-ban).
Magyar vagyok. S fogva tart a „Honfoglalás" mások által kreált, mondva csinált
„Ezeréves" hamis mítosza, amely a saját földemen, más, „békés" népek közé települt,
mihaszna idegenné tett engem.
MAGYAR vagyok tehát, hogy Lelkemben szabadon megkezdjem a HONvisszafoglalást.

II.
(2014. március 20.)

Magyar vagyok, ősidejű őrző-védő nemzet sarja. Őrzöm a Fényt.
Immár nagyon figyelnem kell arra, hogy ami gondolat vagy kimondott szó általam
útjára indul, áldásává válik-e a világnak, Fény fogan-e belőle a Sötétségben, avagy
métellyé válik az eldurvult szócséplés mocsárvidékén.
Hogy amit mások elé tárnék – mint önnön lelkem rezgésállapotát –, az valóban
lényeges-e, javára válna-e másoknak, illetve árthat-e bárkinek is, s mások felé
vágyakozó gondolatfelvillanásaimat a Szeretet oltárára szántam-e, avagy ítéletalkotó
indulatokat lesz képes gerjeszteni.
Kinek, s mit üzenjek, amikor egész Európa az aranyborjú körül táncol, népemet
egy deformálódott lumpen hatalmi elit vezeti az orránál fogva, (tartja mesterséges
káosz-állapotban), szinte mindenki visszatért a(z ősi) bálványimádáshoz, (százcsatornás tévé, internet, okostelefon).
„Aki ma megkockáztatja az erős és bátor gondolkodást, az országunk állapotát leginkább fájdalommal éli meg."
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„Tisztesség, szorgalom, önérzet, önbecsülés, együttérzés, bizalom, nemzettudat,
hazaszeretet, mind elvont főnevekké váltak a szótárunkban, a "demokrácia" kifejezés
pártszólama cirkuszi mutatványok szintje alá süllyedt."
Nem ítélek meg senkit, hiszen mindegyikünk mögött örökkévaló, hatalmas szellemiség
rejlik. De ezen életüket sokan elbukják.
Pedig minden nemzetnek, így hazánknak is kell, hogy legyenek (nemzeti) érdekei
– hiszen léteznek felemelő értékek –, mely nem nacionalizmus, hanem a népem elemi
érdekeit vigyázó őserő; létezésem ösztöne, amely ebben a zaklatott történelmi korban
is el kell hogy vezessen az erkölcsileg jó és rossz kategóriák folyamatos
újraértékeléséhez és Korszellemnek megfelelő megalkotásához.
Mert ez lesz népem pecsétje, mely vezeti majd az eljövendő generációkat.
Rájönni vagy rávezetni arra vajon kiknek, s kiket lehet, hogy a Szabadság nem a
kultúrális javak és félszázezer éves hagyományok sárba tiprása, mert az igazi
Szabadság a megfontolt és tisztességes önkorlátozás.
Mert ez az a Gudea, Szent László, nagy Gandhi által élt hatalmas lelki mérce, önnön
megmérettetés, amelyet a hazaszeretet, a testvéri emberi létezés és az Isten-szerelem
érzése nélkül felnövekvő valamennyi ember sajnálni való igénytelenségnek nevezne.
Lelki abroncs ez, amelybe olykor tövisek is kerülhetnek, s ezek azok a kultúrális javak,
amelyek társadalmon belül még egyenlőtlenebbül vannak elosztva, mint a szegények
és gazdagok közötti különbözőség.
Magyar vagyok tehát, a Karma inkarnációs önkéntességében, vagyis a töretett,
ledarált, kifosztott, de tudatos és békességre törekvő fajtából való.
„Semmit sem kaptam ajándékba, tehát Ádámként nem veszthettem el a Paradicsomot"
(Antalóczy Zoltán)
Magyar vagyok, aki a Kárpát-Haza jégkorszak előtti ősi bázisán, idehaza
pallérozgatja az EGO-ja indulatos erejét, s magyar nyelven kér kenyeret és munkát, de
elpusztíthatatlanul! S magyarként, szívvel-lélekkel EGY vagyok valamennyi nemzetiséggel és etnikummal, amíg a végtelenül szerető Ős-Ten, azaz: Isten Világosságát és
Krisztus Békéjét sugározzák felém. Hiszen nem én jelöltem ki magyarságom határait;
Anyánk, a Föld tett Magyarrá engem.
Itthon vagyok, „S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is
tudom, s tudom, hogy merre mennek, s kik mennek az úton" - írta igaz magyar emberként Radnóti Miklós.
Hajdan a magyar nem sokat „tépte a száját" a saját családfája fedezeteként „rasszizmust" kiabálva, hanem tisztességgel elfogadta, hogy egykor a nagyapja esetleg más
nemzetiségű leányba lett szerelmes, s elfogadta, hogy általuk született ő is.
S a holland betelepült sem reklamál, amiért gyermeke már húsz éve magyar iskolába
jár és magyarul beszél.
De az már nem az én fajtámból való, aki ma, magyar autóbuszon, angolul
mobiltelefonálgatva, hangos szóval, nyilvánosan hangoztatja, hogy „jelenleg itt vagyok
a gyarmaton, de mihelyst hazarepülök, visszahívlak"!
Hát ezért érezzük Radnóti Miklóst szívvel-lélekkel értünk munkálkodó, hazája
iránt elkötelezett, zsidó hitvallású közülünk valónak, az autóbuszon mobiltelefonálgató,
uralkodó-típusú országtiprót pedig sivatagból érkezett idegennek.
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Mert a rábaközi Yotengrit ősvallása szerint (is) bárkit befogadhatsz, amíg néped
számára nem ő akarja előírni a törvényt.
Nem mindenki ilyen közülük, mint ez a sokak által félrenevelt, fiatal
„intervenciós", minthogy nem minden vezérünket fogja elsöpörni a Népharag sem. Sok
csodálatos embert ismerhettem meg közülük, mint ahogyan politikusok között is akad
egy-kettő, akinek erkölcsi tartása is van.
Békés körülmények között egy nyugodt tó vízében van olyan lény, amelyik a fény
felé törekszik, s van olyan is, amelyik az iszapban él. (Egyik sem tengődik, ez a
létformája).
De a zavarosban a tisztával együtt mozdul az alja is, s belátható, hogy ennél sokkal
nagyobb emberi tragédia lenne, ha a Föld valamennyi embere mindenben teljesen
egyforma lenne.
Életvizsgák ideje van, amikor is a Számonkérés ereje naponta találkozhat a
Megbocsátás kegyelmével.
Dogmatikus „normál"-séma nem létezik, minden emberi testben a végtelenül szerető
Isten Szentlelke lakozik, melynek tükröződése az emberi Szabad Akarat folytán
egyesekben kegyetlen és bosszúálló alakot (szellemi erőt) produkálhat.
Minden egyes ember teljességgel egyedi Teremtmény, s a Földön 14 000 éve nincs
egységes civilizáció.
Valamennyiünkben, nagy magasságokból tükröztetve és mélységekben elrejtve
az Örökkévaló Szeretet munkálkodik. De van, akiben ez kicsit érzékelhetőbb, s akad,
akiben még nem.
Minden embernek, s így az emberiségnek is két arca van, s olyan földi élet aligha
lehetséges, hogy az emberből olykor elő ne bújjék az ösztönlény.
De ne is ódzkodjék ettől senki emberfia, hiszen megannyi félelmünk, s a legtöbb
vágyakozásunk mögött állati ösztönerők súlyos lenyomata rejtőzik. E fosszília, mint
őskori kövület, habár talán már méltatlan az emberhez; meg nem tagadható.
Hát, ezért vagyunk itt, s ezen kellene végre-valahára változtatnunk.
Ámde aki ennek nekiveselkedne, nagy figyelemmel tegye, mert ezt az ösvényt
mindenkinek saját magának kell – bozótvágó kések nélkül – kitaposnia, s ezen saját
magának kell (mankók nélkül) közlekednie.
Ha pedig valaki szeretne olykor kicsit „kikapcsolódni", nála bölcsebbek remélhetőleg
hamar figyelmeztetni fogják, hogy hiszen a saját, születés előtt felvállalt élettervébe
még igazán be sem kapcsolódott. Egyébként pedig a születő Boldogság semmiféle
lármás tevékenységhez nem köthető, de bármikor, bárkinek rendelkezésére állhat: a
Törvény.
A Törvény, a saját, s általam már alig ismert, (mások által szándékkal
elhomályosított) önnön példám ősemlékezete.
Mert „apám, ő abban nőtt föl, hogy a törvény szent. Mert a törvény, amelyik
védelme alatt ő emberré nevelkedett, a régi Magyarország törvénye, valóban szent
volt. Egy szent korona törvénye volt, mely nem tett különbséget ember és ember,
csupán erkölcs és erkölcstelenség, erény és bűn között" (Wass Albert)
S mi a Törvény?
A Természet tisztelete. Megszentelni az Eget és a Földet. Meghajlás a Föld elemi erői
előtt. Nem ártani.
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A jó szomszédi viszony. A három generáció együttműködése. A föld, a víz, a levegő és
a környezet, azaz: az élettér feltétel nélküli megbecsülése. Minden Élet tisztelete.
Hagyományaink őrzése és továbbadása.
Törvény az, melyre mozdul a Lelkiismeret, a Törvény az, amely valamikor a szívünkbe
lett vésve, a Törvény: „a magas ég felettem, s az erkölcsi tartás bennem".
A Törvény az, amelyről a Sötét Erők mindenképpen le szeretnék szoktatni a népemet.
A Törvényt forradalmi korokban az emberiség nagy Tanítói hozzák le a Földre. A
Törvény sohasem változik; az ember az, aki változik, s mondjuk ki csendben; jobbul.
A mindenkor értünk munkálkodó Krisztus, Jézus testében ígéretet tett, hogy
amennyiben ketten-hárman az Ő nevében összejövünk, akkor Ő is ott lesz.
Ne hidd, hogy szóvirág ez!
Ha egy gyermek „rendet csinál" maga körül, akkor ott egy Anya még bőven talál
rendbe tenni valót. Hasonló a helyzet az Örökkévaló Krisztus esetében: megtisztulhat
az emberfia önmagára hagyatkozva az átható, tiszta Fényekig, az Életszentségig. De
ha megjelenik egy Tisztább, akkor ezt a „Fényt" bizony, hogy piszkossárgának fogja
érzékelni. S amikor ezen új szinten „kitisztultak", s beállít egy „Szentember", akkor
ismételten tisztulhatnak, mert az ő „szintje", az ő „Fénye" azért az előbbieknél is
különb. S hol van még ettől a FÉNY, a Kozmikus Szeretet, Aki maga a Krisztus!
Amit nem érthetünk, de „olyan jó", az a Fényből érkezik. De ha átlépünk majd a
Fénybe, ismét megjelenik majd valami, ami felettünk álló Fénynek látszik. S egyszer
majd, akárha angyalok leszünk is, ott is látni fogunk Valakit, Aki maga a Fény és
Ragyogás, s minden további stáción is előttünk fog járni a FÉNY.
E folyamat azonban mégsem felesleges, ez az emelkedés sohasem válhat unalmassá,
mert bár ritkán marad velünk, az Iránta érzett törekvő vágyakozásunk, (s hogy ismét
és ismét találkozhassunk Vele); életünk legfontosabb részévé válik, s miközben egyre
árad a Szeretet, Önmagát akkor teszi előttünk láthatóvá, amikor Ő akarja.
Közben mi, önakaratunkból, s kíváncsiságtól és a megismerés vágyától hajtva
fajokra, rasszokra, nemzetekre, népekre, lelkekre, akaratokra, mozdulatokra,
molekulákra, atomi részecskékre bomlottunk, s persze, hogy alig értjük egymást.
Kultúrák összecsapása van folyamatban, jó értelemben és rossz értelemben is.
Az emberi világban kb. 7000 éve létezik egyedi lelkiség, s egyidejűleg azóta létezik
az EGO ereje, amelyet Atlantisz bukása előtt csupán a Beavatottak érdemeltek ki. Az előző százezer évekhez képest tehát roppant kevés még ezen a téren az emberi tapasztalás.
E rövidke párezer év alatt szétszakadoztak a szokásmódjaink, eltérő lett a kultúránk és
neveltetésünk, nem egyeznek a hagyományaink, más és más az ugyanazon
történésekre adott reakciónk, nem értjük a Gondviselés nekünk szóló üzeneteit, s a
fejlődés lehetséges új irányait felszínesen, megvetően vagy betegségként kezeljük.
Az Uránusz-bolygó felfedezése óta, vagyis amióta történelmünkben beköszöntött a
forradalmak kora, még két egymást követő, s egymást értő generáció sem létezik, egyugyanazon történelmi és nyelvterületen, azonos kultúrkörön, s lakóhelyen belül sem.
Az I. és II. világháború zavarában tömegek menekülhettek a városokból a vidéki
rokonokhoz. Mert ott, ha szűkösen is, mindig volt mit enni.
Mára ez a megoldás nem létezhetne, mert valakiknek nagyon fontos a magyarság
általános mélyszegénységben tartása.
A II. világháború óta a Hatalomnak sikerült szétszakítania a Családok (nagyszülőkszülők-gyermekek) Isteni Hármasságát. A beszűkült, vagy szándékkal beszűkített
élettérben, (pl. 10 emeletes Kádár-kaptárak), a nagyszülők már nem férnek el.
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A női emancipáció, vagyis az ősi egyenrangúság helyett becsúsztatott „egyenjogúság"
megteremtette a modern-kori rabszolgaság előfeltételeit. Mindezek Istenkáromló,
megátalkodott változások az elmúlt ezerévek genetikai hozományához képest.
Külhonban többek számára igen fontos, hogy az itteni magyar ember megvezetett
legyen, lehetőleg eladósodott legyen, merüljön el a létbizonytalanságban, ne legyen
képes se tervezni, sem pedig teremteni, ne legyenek életkilátásai, fogadja el a
rabszolgasorsot, élje fel a magánvagyonát – és semmiképpen ne legyen fegyvere.
Valami megvető és megvetendő cinikusság egy kormányfő részéről – miután
„elintézte", hogy félmillió magyar fiatal külföldre kényszerüljön rabszolgamunkát
végezni – annak kijelentése, hogy „a magyar fiatalok kalandvágyók".
Pedig a Hatalomnak rendkívül kockázatos állásfoglalásai ezek, mert aki elveszi tőlem
a Reményt, annak megszűnik a hatalma felettem!
Önfelkent vezetőink az elsikkasztott rendszerváltás óta (Rózsadombi Paktum),
oly módon képesek a létbizonytalanságot fenntartani, hogy az alig odafigyelő
többségnek naprakész, figyelemelterelő gumicsontot adnak, miközben a népnek,
komoly kérdésekben máig nincs döntési joga és beleszólási lehetősége. Pedig hát,
amennyiben a földtörvényből a népakaratot ennyire ki lehet zárni, amennyiben az új
magyar Csernobillal kapcsolatosan a nemzetnek nincs beleszólási jogköre, s a
nemzetárulók a parlamentből a Nép által vissza nem hívhatók, akkor ott valami nagyon
nagy baj van az Alaptörvénnyel, s azon sürgősen változtatni kell.
„Ha valódi elszámoltatás jönne és feloldanák az elmúlt 24 év titkosításait, szinte
az egész parlament kiürülne" (Vona Gábor).
Érdekes, hogy a magyar föld aranykorona-értékével néhány éve azok számolnak
leggyakrabban, akik számára csupán tárgyiasult üzleti haszonnal kecsegtet a föld, de
akik leginkább tartanának az Aranykorona Ősi Törvényeitől.
Bízzunk abban, hogy nem akármilyen Fórum fogja elbírálni mindazokat, akik
megrabolták saját unokáik jussát, elorozták az előző generációk nemzeti vagyonát, s
igen-nel szavaztak az áldott Anyaföld áruba bocsáthatóságára és eltékozlására.
– Te, aki most (még) felelős beosztásban vagy, s népedtől elvéve magadénak
mered vallani azt, amit sokmillió magyar ember évezredek alatt alkotott, vajon
értékelted-e valaha is, hogy van mit enned, van mit innod, s van hol álomra hajtanod a
fejedet?
Hiszen ez a Földön száz és százmillióknak nem adatott meg.
– Te, aki számára „biznisz" az áldott Anyaföld, emlékszel-e azokra az időkre,
amikor még nyugodtak voltak az álmaid?
„A nagybirtok századunkban a népek gyarmati leigázásának legfőbb mezőgazdasági
eszköze, amely egyszerre pusztítja a természetet, a vidéket és a társadalmat.
A magyarságot a nagybirtok uralmától vagy társadalmi forradalom szabadíthatja meg,
vagy az alkotmányos népakarat". (prof. Tanka Endre)
Nos, ugyanez nálunk ezer évekkel ezelőtt a „demokrácia" hangoztatása nélkül is
jobban működött a jelenleginél, ámde abban a letűnt, (de nem elveszett!) korban a
vezetőink a MI véreink voltak, illetőleg feltehetően volt lelkiismeretük. S eszükbe sem
jutott volna, hogy a magyar föld, a magyar víz, s a magyar levegő áruba bocsátható,
hiszen mindezeket az Életszentségeket valamennyiünk az eljövendő generációktól
kapta kölcsön, s ha elkövetkezik az Idő, ezt tovább kell adnunk.
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Két oka lehet annak, hogy egy társadalomban felülemelkedik az alja, s azt képzeli, hogy ő uralkodik: Azért képes felemelkedni, mert vagy forr, vagy pedig kavarják.
Napjainkban nálunk még forrongásról nem lehet szó, hiszen a köz Akaratát valakik
szándékkal jól megosztották, (oszd meg és uralkodj), s csalafinta, csillogó szemét
foglalja le a többség figyelmét (okostelefon, digitális tévé, internet, s egyéb hóbortok).
Emiatt a nemzet egésze egymás iránt érdektelen, magányosságba süppedt,
egymástól is elvadult emberek laza tömegévé vált, (bár sokan már akkor rosszul
lesznek, ha önmaguk szemébe néznek a tükörben).
Emberek beetetett tömege kapkodja el az ingyen-újságokat, várja a postaládába
bedobott reklámanyagokat, (hogy ezáltal „fontos embernek" érezhesse magát, vagy
pedig, hogy egyedileg megpróbálja megvalósítani a „rezsicsökkentést").
Közben pedig politikus-bábuk és az irányított média moguljai – akik odahaza tán még
a saját családjukkal sem boldogulnak –, a Gondviselés humorából észrevétlenül
mindannyiunk teljhatalmú urainak képzelik magukat, (megfeledkezve arról, hogy még
a pokol bugyraiban is a salak van felül).
Egy bölcs ember mindig ügyelne arra, hogy semmiképpen ne kerüljön a tömeg
fölé, nehogy kellemetlennek érezzék a súlyát.
Mivel tehát társadalmi forrongásról ma, 2014-ben – amint fentebb láthattuk – még
szó sem eshet, marad tehát a második megoldás: A társadalomban azért emelkedett a
hatalomig az alja, mert a társadalmat „valakik", (valamely meghatározott szándékkal),
folyamatosan kavarják.
Feledve minden „összeesküvés-elméletet", (fejtse meg ki-ki a maga tetszése szerint,
ha akarja), de e „kavarás" fizikai szintű sajátossága, hogy amint ez megszűnik, a
társadalom legalja leülepszik, eltűnik a süllyesztőben, s a Rend természetes
állapotaként helyükre kerülve, érvényesülni fognak az ősi törvények.
A történelem folyamán ez mindig így történt, hozzátéve még azt is, hogy a jelenlegi
gyorsuló idő rendkívül zaklatottá tette az emberi fajt.
Ebből következik, hogy amíg hajdan a „boldog békeidőket" olykor-olykor megszakította
egy-egy háború, a technikai „kultúra" berobbanása óta a háborús konfliktushelyzetek
sorát olykor-olykor követi pillanatnyi béke. De ma már ez sem igazi béke, hanem
csupán a frontális háborúskodás pillanatnyi hiánya.
Emberi létezésünk paradoxona, hogy akik mindenek felett kívánják maguknak a
hatalmat, azok a legkevésbé sem érdemelnék meg, akik pedig igazán megérdemelnék, azok nem kívánnak vele élni.
Az ebből adódó visszás helyzetek nagyon jól jönnek mindazoknak, akik mit sem
törődnek a Holnappal, minekutána pedig gavallérosan összekapartak egy jelentősebb
magánvagyont a társadalom ütőerére kapcsolódva, ezen a(z alacsony) szinten
nyomban másként kezdik értelmezni a világot:
„A jelenlegi (?) vezetés és kollaboráns kiszolgáló rétege csupán "szót emel", de mit
sem tesz a folyamat ellen, hiszen ők tudatosan élvezik a pusztulásból származó
anyagi hasznot, s hatalmas erőkkel védik az önpusztítás kábító szabadságát".
Mindig így történik ez, ha a „kavarás" miatt ez a réteg kerül hatalomra.
Azok pedig, akik ezen etikátlan támogatással mindent megkapnak anélkül, hogy
tennének is érte valamit, semmit nem fognak igyekezni a lelkük felemelkedéséért, sem
a „beilleszkedésért".
S még a „társadalmi együttélés szabályai" is csak oly módon kerülnek majd szóba,
amennyiben idehaza az ősmagyarságot kellene tovább nyomorítani.
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Ha valakinek egyszerűbb a lelke, közelebb kerülhet Istenhez, ugyanakkor
ösztönerői és pallérozatlan indulatai hamarjában el is távolíthatják őt e közelségből.
Nála e kapcsolat merő tudatlansággal (is) párosulhat.
A bonyolultabb lelkületű ember naponta formálódik, istenképe képlékeny, ezért luciferi
hajlandósággal teljes, Istennek őt megtalálnia nehezebb, ugyanakkor alaposabb is.
Az egyszerűbb lelkületűek felzárkóztatásának, egységben való gondolkodásának
jól bevált módszere a foglalkoztatás. Ezért építették folyamatosan az indián kultúrák a
gyönyörű városaikat – a halottaiknak, míg ők maguk sohasem laktak ilyenekben. De
a papság tudta, hogy a népet foglalkoztatni kell(!) .
Sajnos itt nálunk a „technikai fejlődés" elsőként orvul a legszabadosabb réteget,
a cigányságot támadta meg, sorrendben mindent elvéve tőlük, ami apáról-fiúra szállott;
vagyis a foglalkoztatást, s a létalapot. (Mert a pénz az pénz, s a lélektelen „nagyipar"
elorozta tőlük a téglavetést, a teknőfaragást, a fazekasságot, a vesszőfonást, a lóke reskedelmet, a vándor-életmódot, az edényfoltozást, vesszőseprű-készítést, s napjainkban már a cigánykártyát és a hegedűt is. S rájátszik a politika; mi esszük meg, amit
kifőzött a piszkos kapitalizmus.
Magyar vagyok! Aki kételkedne nemzetségemben, ősiségemben és dicsőségemben, tekintsen Ázsia térképére!
A magyarság nem a meotiszi mocsarakból jött, s nem bajnak van a világban, amint ezt
száz más népre el lehetne mondani!
Bizonyítékom a világ egyik csodája, a kínai Nagy Fal! Ha csupán csak „félvad őseim"
elleni védekezésül építették volna, már akkor is igen elgondolkodtató kellene hogy
legyen: Ez a fal 4800 km hosszú! Vajon milyen hatalmas területen élhettek magyar
őseim, ha ilyen hosszan és terjedelmesen kellett ellenük védekezni? (Csodálatos
emberi alkotások, Reader's Digest válogatás)
Igaz, a kínai Nagy Fal felépült, hogy távol tartson egymástól két hatalmas birodalmat,
ámde van itt valami, ami ennél sokkal lényegesebb, ugyanis a Nagy Fal egy hatalmas
területet, látszólag indokolatlanul elkerül! Az a hatalmas terület pedig, amelyet a Nagy
Fal tisztelettel elkerül, az én kultúrám bizonyítéka!
Itt volt ORDOSZ, a 24 HUN Törzsszövetség hajdan nagy erőkkel védett fényes
központja, világuralmunk főoltára, időben Ataisz és a Párthus birodalom között. S itt
volt elhelyezve a valamikor Földön élt minden emberi kultúra mérhetetlen és
pótolhatatlan kincse; az Emberi Világörökség!
Őriztük mindazt, amit az Ember ezen a bolygón valaha is alkotott, s amely nem
„tudományosan igazolt" félmajom-létről, hanem magasfokú intelligenciáról árulkodott, a
Kezdetektől fogva!
Márpedig az Égi Birodalom az emberi kultúrák minden felhalmozott tudását, s ősi
örökségét, (amely a távoli jövőnek szóló üzenet), örökös megőrzés céljából primitív,
félvad, civilizálatlan népekre sohase bízta volna!
Magyar vagyok tehát, s őrzöm a Fényt, elrejtve az össz. emberiség valamennyi
nyelvében, bőrszínében, s minden nép között. De ma már bárki beláthatja az Égiek
magyarsággal kapcsolatos nagyszerű választásának helyességét: a „nyugati" rabszolgatartó-„kultúra", az inkvizíciós vatikáni „térítő" hitvallások, a technokrata államgépezetek rablótársadalmai erre a célra teljesen alkalmatlanok lettek volna.
S hol van ma ez a Világörökség? Erről kevés szó essék, mert ehhez nekünk
jelenleg semmi közünk nincsen: Atilla és Buda hozatta el Ordoszból a Pilisbe, s innen
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mentette ki Szent István király – amikor a nyugati papokat behívta –, az Uralhegységbe.
Nem is csoda hát, ha a népek közt rejtetten élő, kifinomult lelkű magyar ember
testalkata arányos, s az arca szép. Hogy pedig ez mennyire igaz, arról népek sora
nyilatkozott már.
Kicsit azért javítanék ezen: egy idő óta a Kárpát-Hazában élő magyarság szép arcú
ugyan, de szomorú szemű és mosolytalan.
Nem kell ahhoz „esélyegyenlőség", sem „felzárkóztatás", sem pedig jól jövedelmező
rasszista szóficamítás, hogy megállapítást nyerhessen: az afrikai néger, az ausztrál
bennszülött, s a tinédzser cigánylány a maga közegében szintúgy a szép fajtákhoz
tartozik, szemben a nyugat-európai uralkodóházak festményeken ábrázolt,
arcképcsarnokokban látható kékvérű, rizsparókás ábrázatainak nagy többségével.
S hogy miért ekkora a különbség, azt megértheti bárki, aki egyszer is végignézte a
Habsburgok ezeréves, „belterjes" főúri arcképcsarnokát. Mert erről van szó.
Miért szép a magyar ember világátlagban is? Mert ezer évekig nem „belterjesen"
szaporodott!
A 24 HUN Törzsszövetség százévenkénti értékelő összejövetelein: a NAGYSZALA
gyűlésén rendre döntés született arra vonatkozóan, hogy az elkövetkezendő száz
évben melyik törzs, melyik törzzsel házasodjék. (Márpedig az ilyen irányú
gondoskodás hatalmas, ősi bölcsességet feltételez)!
A húszévenkénti fejedelemválasztó SZALA gyűlésein pedig megválasztották az
elkövetkezendő húsz év legrátermettebb vezetőjét, s a fiatalok férfivá avatásán sikerrel
megfelelteket
szabadjára
engedték
a
szkíta-nagyvilágban.
Ezeken
a
„rokonlátogatásokon" a felserdült siserehad elsőként jobbára az Aranyasszony törzsét
látogatta meg – útba ejtve a NAGYSZALA által meghatározott törzset is –, s a
beözönlő rokon-törzsbéli ifjak előtt a kapuk mindig nyitva álltak.
Ily módon a „támadók" jelentős részben, benősülve ott ragadtak, a többi pedig
„feleséget rabolva" hazatért. (Ámde ha az ilyen alkalmakkor az ifjú ember bárkinek is
kioltotta az életét, a többiek kímélet nélkül megölték).
Családok, tetszés szerint költözhettek más és más rokon törzsekhez, más és más
területekre, (de ha valaki az élővizeket bárhol is elszennyezte, azt megölték).
S ha bárhol körbehordozták a véres kardot, akkor menni kellett. A „veszélyben a haza"
véres jelképe nem azt jelentette, hogy baj van! Hanem azt jelentette, hogy aki most
nem markolja meg a fegyvert, azt a népe felkoncolja. Hadba lépni kötelező volt, de
felmentést kaptak a fiatal házasok, aki pedig nem érzett indíttatást a fegyveres
küzdelemre, az elköltözhetett az Aranyasszony törzséhez kaszálni, terményt
begyűjteni.
Bőven volt tehát lehetősége a magyar embernek (a Vízözön óta) a legváltozatosabb
házasságokra, s a megfelelő vérfrissítő keveredésre is, melynek áldásos hatásaiból
máig sok-sok „belterjesen" szaporodó „kiválasztott" nép nem részesülhet, s amelyből
nem részesülhettek a „nyugati kultúra" uralkodóházai. Valamennyi eldeformálódott
fajta közös jellemzője azonban csupán egyetlen tényező: az Anyatermészet örök
törvényeit a pénz (értéktelenségének) haszontalan hatalma alá próbálták rendelni, ill.
ezt teszik máig is!
Magyar vagyok. S ahová a botomat leszúrom, ott van a világ közepe.
Világok kezdete óta egyenrangú vagyok a fejedelmemmel, az uralkodómmal, de az ősi
magyar Kötelességrendben neki az a feladata, nekem pedig más.
115

MAGYAR VAGYOK

WWW.SZOKELAJOS.EXTRA.HU

Jobbágy voltam mindig; jobbágy úr, azaz: a király után következő első nemesi réteg
sarja (Aranybulla!). Ezt a rangot vette el tőlem elsőként a „nyugati kultúra",
összemosva engem saját, fél-rabszolga földönfutóival
.
De attól még ősi jussom, hogy Királyok Királya vagyok, azaz Önmagam. Társam pedig –
amennyiben asszonyt fogok választani – Virágnak Virága lesz, s tűzhelyem királynője.
Nincs a világon még egy ilyen nyelv, melyben ugyanezen két kifejezés két-két szóval
ilyen erőteljes hatású, s ugyanígy, körülírás nélkül értelmezhető lenne.
Királynő és királyné közötti különbözőség, egyetlen betűeltéréssel, egyetlen
szóval kifejezve, (körülírás nélkül) minden más nyelvben értelmezhetetlen. Egyedül az
én magyar nyelvem képes kifejezni ezt.
Mivel azonban királyleányok és hercegecskék nélkül nem család a család, nagy
öröm ért, hogy az Egyesült Európa liberális szemétdombján kisgyermekeknek szóló
aranykincsre leltem (Gilbert Delahaye – Marcel Marlier: MÁRTI-könyvsorozat, MÁRTI
kertészkedik, HOLLÓ ÉS TÁRSA Könyvkiadó, ISBN 963 9305 27 8, CASTERMAN
1970, HOLLÓ ÉS TÁRSA, 2001).
Vajon véletlen-e, hogy amikor Buddhát a fél világ Budának nevezi, akkor mi,
magyarok szigorúan Buddhának írjuk és ejtjük (feltétlenül 2 D-vel), nehogy véletlenül
ez az eltiport magyar nép rájöjjön, hogy nekünk mindig is volt Budánk? Volt Budánk, s
minden korban volt Fehérvárunk is, akár szkítáknak, akár suméroknak, akár fehér
hunoknak, akár fekete hunoknak, akár arámi nyelvet beszélő párthusoknak neveztek
bennünket. Mert nevezhettek mindennek, de rabszolgának soha!
S vajon véletlen-e, hogy amit a mai keresztény liturgia gyűlölettel bűnnek nevez, az
nem egyéb volt Koppány idejében – István király előtt –, mint a tibeti buddhizmus és a
rábaközi magyarság Böön - Büün nevű ősvallása? (Yotengrit)
Lehet, hogy ettől máig jobban tartanak, mint a sátántól?
S ugyan, miért is vonzódna a jelenlegi, hatalomra éhes keresztény világvallás „Atyajogú" rendszere a mi, Ószövetségnél hatszorta ősibb, Vízözön előtti Magyar Bibliánkhoz, (prof. Badiny Ferenc), amikor eme sumér-párthus ősvallásunkban ékjelekkel,
agyagtáblákra írva vagyon, hogy Isten elsőként a Nőt teremtette? (E könyv kapható!).
No, valahol itt kezdődne a mai, kereszténynek nevezett hierarchikus birtokló jogrend
helyett az őskeresztényi Kötelességrend!
Vajon milyen távlatokból, s mely dimenziókból érkezhetett hozzánk Isten Nyelve, hogy
mindezeket tolmácsolni legyünk képesek általa?
Ezt akarják mások elpusztítani? Nevetséges! Hiszen mindez nem ebből a világból való.
Nyelvem olyan ősidejű, hogy az emberi létezés elemi szintjén – egytagú artikulált
kifejezésekkel, azaz: a kommunikáció lehetséges legősibb formájában – képes a
természeti környezet, az időjárási viszontagságok, életfeltételek, természeti
jelenségek, emberi elfoglaltságok és emberi testrészek nevén nevezésével, az emberi
létezés valamennyi átfogó mozzanatát kifejezni. S mindezt, a világon teljesen
egyedülállóan, egytagú, értelmes kifejezések ezreivel!
Magyar vagyok tehát, akit az Örökkévalóság titkos terve Napnyugatra rendelt.
Magyar vagyok, s ez a KÓD, különösképpen itt a Kárpát-Hazában, szinte mindenkiben
benne rejlik.
Életvizsgák ideje van. Ugyan, miért is gondolná bárki is, hogy ebből a tömkelegből
minden magyar eszmélni képes?
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De azért van valami félelmetes is abban, hogy az atombomba „amerikai feltalálói"
egymás közt „odakint" is magyarul beszéltek, s hogy Teller Ede, a hidrogénbomba
„atyja" nem is annyira a hidrogénbombára volt a legbüszkébb, hanem arra, hogy őt a
neve alapján (Ede Teller) E.T.-nek, azaz „földönkívülinek" nevezték.
(Lehetséges, hogy nem az lett volna a dolguk, hogy ilyen „nagyot" alkossanak, hanem
terveiknek a szemétkosárban kellett volna landolnia)??
Szinte bizonyos, hogy amennyiben ezt, akkor és ott ők szándékkal nem alkották volna
meg, akkor néhány év múlva ugyanezt megalkotta volna valaki más. De az bizonyos,
hogy mivel ezt ők megtették, felelőtlen lépésükkel az elkövetkezendő saját földi
életeiket (inkarnációikat) súlyosan megterhelték.
De milyen érdekes, hogy még a „népek angyalai" között is működik valamiféle
megbékélés, s egyfajta nemzetek közötti korrekció!
Szinte csoda-számba megy, ahogyan a minden magyar által szeretett Erzsébetkirályné (a bajor Szisszi) képes volt feloldani a bajorok ezer évvel ezelőtti, magyar
fejedelmeket legyilkoló bűnét.
S van valami tiszteletet parancsoló abban, ahogyan az atomfegyverek „magyar"
feltalálóinak ellensúlyozásaként magyar ember jött rá, (Dobó Andor), hogy Einstein
relativitás-elmélete, úgy, ahogyan van, száz éve a tudomány kerékkötője és
áltudomány, mivel csupán egyetlen, soha elő nem forduló, speciális esetben igaz, s
Einstein minden más esetben nullával osztott. (Antalóczy Zoltán: „Őrjöngő röptünk,
mondd, hová vezet"?)
Mindezektől függetlenül a tudományainkkal talán nem kellene olyan nagyon
igyekeznünk, hiszen e nagy-nagy tudományosságunk – éppen az erkölcstelen
hozzáállás miatt – eleddig felfalta az emberi egészséget, a társadalmi etikát, s lassan
felfalja az élő bolygónkat is, miközben a nagy gyorsasággal elbutuló többség valahol a
„kőbaltánál" lemaradt. Legalábbis ezt tükrözteti az erkölcsi morál, s ezt illetően
– sajnos – a tudós koponyák sem járnak az élen.
„Ne bízz a Matériában"! – suttogja számunkra egy szelíd erő, s ha ezt mindenki
nem is hallja és meg sem értené, de önnön bőrén már kezdi érezni a magyarság.
Miképpen lehet az ember érdemesült a Jó-ra, amíg pillanatonként lerontja azt?
„E világ az a háborgó tenger, amely a maga szenvedélyével, örökösen elégedetlen vágyával meg akarja teremteni a mennyet – a sátán elgondolása szerint"
(Duáltörvény).
Valamennyi gondolatunk Teremtő Erőket mozgósít. Lehetséges, hogy nekünk
szép és nemes gondolatokra már nem telik?
Akinek nem okoz fizikai fájdalmat az eldurvult magatartással párosuló ocsmány
beszéd (önmagában is), az még nagyon távol áll attól, hogy Ember minősítéssel dicse kedjék. Hiszen jelen földi „képességeivel", s az EGO-ja túlburjánzó erejével az éteriérzeti, érzelmi-asztrális, gondolati-mentális, oksági-kauzális testeit is szennyezi, mivel
jelenlegi létezése során végiggondolt és kimondott ocsmányságai a felsorolt szinteken
valóságos teste öltenek! Ennek a következménye pedig a Karma visszaütése; egy
ocsmány körülmények között leélt, legközelebbi földi élet, amely neki, magának fog
viszontagságokat és fájdalmakat okozni.
No, de miért is ne kérné számon tőlünk a Gondviselés mindazokat az élethelyze teket IS, melyek során valakinek valamiben segítségére lehettünk volna, s ezt elmulasztottuk megtenni?
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Magyari népek sarja vagyok, egyre éberebb Kollektív Tudatossággal. Testvéreim
a Föld-Anyán immár mindenütt fellelhetők.
Tudatosságunkat nem tankönyvekből tanuljuk, amit tudunk az vizsgaköteles, de
minden pillanatban szabadságunkban áll olyan döntéseket hozni, amely lehetőleg
senki Élőnek nem válhat kárára.
Nem az a feladatunk, hogy tökéletessé legyünk, mert ehhez egyetlen földi élet
nem elegendő. Sokkal inkább az a feladatunk, hogy tökéletlenségeinkről tudomást
szerezve, a lehetséges változásokat önmagunkban életre segítsük, megvalósítsuk.
„Sok az elérni való, mert sok volt az elmulasztott alkalom".
A nemzetből és népből deformálódott tömegek azonban ennyire nem szomjazzák
a kollektív felelősség-tudatot, jól el vannak telve a hatalom által odafestett csábító
színekkel, s igénylik is azokat, s külön intézmények figyelik, hogy a tömegember mit
szeretne hallani.
„A tömegek sohasem szomjúhozzák az igazságot. A nekik nem tetsző bizonyságok elől
elfordulnak és inkább a tévedéseket istenítik, ha az őket elkápráztatja. Aki illúzióba
ringatja őket; úr lesz felettük, de áldozatuk az; aki megpróbálja őket kiábrándítani"
(Le Bon).
A mai magyar felkapaszkodottak erkölcsi alapja az erkölcstelenség erkölcse.
(„A bűn az ajtód előtt várakozik, s reád van vágyódása").
Egész életük és valamennyi döntésük felülvizsgálatra és újragondolásra szorulna – ha
már egyszer a népüket képviselik –, de maradjon ez az ő személyes karmájuk!
A népek fejlődésének mozgatórugója sohasem az igazság, hanem a tévedés.
Jól tudják ezt – helyettünk is – a világ urai, s küzdenek is fáradhatatlanul és tisztességtelenül, valamennyi jó szándék ellen.
Ezért is igyekeznének (oly nagy gyorsasággal, de rosszul) a Világkormányt megvalósítani.
Élet és halál vélt urai azonban eleddig csak életeket elvenni voltak képesek, teremteni nem.
Létezett már a Földön az előző emberi kultúrkorszakokban Világkormány. A
legutóbbi majd százezer évig tartotta magát, s ennek vetett véget az Anyakontinens
hullámsírba merülése, mely talán ha 7000 évvel a Vízözön előtt történhetett.
Dicső őseink kétségtelenül, s jóelőre tisztában voltak azzal, hogy a miénket jóval
felülmúló kultúrájuknak és technikai berendezkedésüknek kataklizma fog véget vetni,
ezért a kontinensük elmerülése előtt 3000 évvel kőbe vésték a múltat és a várható
jövőt, az emberiség addigi történetét, s a leendő távlatokat. Ezeket a kőtáblákból álló
könyveket kb. 17 000 évvel ezelőtt Burmába mentette át egy, a Kontinensről kitelepülő
szerzetes rend.
Ezen a letűnt kontinensen az emberek a mai magyar nyelvhez hasonlatos
Világnyelven beszéltek.
Az általuk számunkra, (utókor számára) átmentett kőtáblák képjeleit azóta két helyen
is fellelték és megfejtették. Indiában egy katonatiszt szentelte ennek az életét,
Európában pedig Edmond Székely talált rá ugyanezen jelrendszerre a Vatikán titkos
levéltárában, s ezt Zarathustra-kötetének legvégén, nyomtatásban közzétette! Bárki,
tetszése szerint fejtegetheti!
A védikus irodalom, a tibeti hegyek többtízezer kötetes kő-könyvtárai (melyeket ma élő
magyar ember felkeresett!), a burmai kolostorokban rejtőző kőbe vésett Világtörténet,
a Zend-Aveszta, a Yotengrit, az Arvisurák Tórem-hite, a dogonok Szíriusz-mítosza, s
valamennyi Kortalan Bölcsesség ebből a letűnt időszakból, egy előttünk élt emberi
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kultúrából származnak. Ezeknek csupán utólagos rezdülései: Egyiptom, Sumér, Baalbek, Húsvét-szigetek, Ebla, Petra, s a világot körülfutó Piramis-láncolat.
E Bölcsesség-kultúra hiteles őrzői az emberiség mindenkori Nagy Tanítói, s a nagy
vallásalapítók, de Edgar Cayce amerikai alvó-próféta sokakat visszavezetett az
Anyakontinensen leélt, többtízezer évvel ezelőtti életükbe, azaz: inkarnációikba.
A közelmúlt történelme során, ebben az emberi fajban, inkvizíció nélkül 1848.
március 31-én sikerült első ízben, dokumentálhatóan igazolni, hogy van élet a halál
után. De azt meg kell hagyni, hogy a hatalom, a sarjadzó tudományok, a kiválasztott
nép, de különösen a különféle egyházszervezetek roppant idegesek lettek tőle.
Amerikában Mark A. Barwite vizsgálóbíró írta le:
v
v
v
v

v
v

hogy a földi élet természetes élet, melynek feltételei nem függnek a
felekezetek hovatartozásától,
hogy az egyetemes fejlődés itt és „odaát" minden lélek számára nyitva
áll, legyen az keresztény vagy pogány, szent vagy bűnös,
hogy a valóság teljesen ellentmond a mai „nyugati-típusú" vallási
felfogásoknak,
hogy az élet mindenki számára folytatólagos, fajra, színre és
felekezetre való tekintet nélkül, olyan természettörvények alapján,
amely mindenkire érvényes,
hogy a halált követő létezés nem természetfeletti, hanem természetes
létállapotunk,
s hogy a földi vallási felekezetek semmiféle tanítást nem tűrnek meg,
amit ők maguk „központilag" nem szentesítettek.

Sajnos a kb. 14 000 évvel ezelőtt bekövetkezett kataklizmát és kultúramegsemmisülést követően igen hamar eszméltek a papok, s valamennyi kontinensen rövid
pórázra fogták a népeket az eredendő bűn, a bűnben születés, a büntetés, a bűnhődés, a purgatórium vagy pokol stációinak, s a kegyetlen és bosszúálló isten különféle
variációinak hitekbe történő beemelésével.
Ezt követően az emberi világban rövid időn belül a jelentős technikai tudással, asztrális
erőfölénnyel és sátáni hajlamokkal felvértezett, elvetemült atlantiszi kisebbség került
uralomra.
Atlantiszon is éltek „jók és rosszak", de az Anyakontinens elsüllyedését követően az
összes kontinens az atlantiszi „rossz fiúk" szabad mozgásterévé vált. Ily módon, idővel
a saját népüket is maguk alá gyűrték a Sötét Erők, ezzel, az emberi Tudattartalmon
keresztül kártékonyan befolyásolva a Föld-Anya asztrális és éteri energiamezőit.
Az emberi világot elárasztották az atlantiszi gyűlölethullámok, miközben a bűn és pokol
„érdembeni" tanítása az emberi fajt félelemben élővé és kiszolgáltatottá tette.
Az Oroszlán Világhónapban, (mintegy 13 000-11 000 évvel ezelőtt) világossá vált,
hogy az atlantiszi kisebbség a vesztébe rohan, s magával ránthatja az emberiséget.
Emiatt ezt az emberi fajt a Vízözönnek kellett (volna) megsemmisítenie, azonban még
Atlantisz pusztulása előtt az onnan gyors ütemben kivándorló „sáska-népek" (Arvisura)
szerteáradtak az össze kontinensre.
Ily módon, bár a katasztrófa kb. 6800 évvel ezelőtt bekövetkezett, az azt kiváltó kegyetlen és bosszúálló népek átmenekítették magukat az új fajba, a Homo-sapiens testébe.
„Új faj", ugyanis a legvalóságosabb elrendeltetésként, a Vízözönt követően megszűnt
az Atlantisz előtti világokra jellemző (törzsi, nagycsaládi) csoportlélek, s azóta vala119
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mennyi emberi testben egyedi lélek lakozik.
Talán ez lehetett Ádám és Éva óta a legnagyobb horderejű, Égi eredetű beavatkozás a
földi emberiség életében.
Vízözönből persze az elmúlt 35 000 év alatt volt 5 jelentősebb is, de a legjelentősebb az volt, melynek során Atlantisz is elpusztult.
S hiába kezdte el az új emberiség a katasztrófát követően a békés építőmunkát, a
világ urai, ily módon túlélve a Vízözönt, hamar megkezdték a békés világrend felforgatását: hozták magukkal gyűlöletes tervüket, melynek értelmében az új Világkormányt
az emberi társadalmak rabszolgasorba süllyesztésével kívánják megvalósítani.
Mert akárhol, s akárhogyan fejnek is tehenet a világban, mindig akad egy réteg, vagy
egy nép, amelyik megpróbálja lefölözni a tejet.
A Világkormánnyal önmagában nem lenne baj, hiszen ősemlékezetünkben benne
él, hogy volt már ilyen, s mai éretlen természetünk miatt csakis így menthető meg a
Föld és az Élet.
Csakhogy a Világkormányt a népek sokszínűségével és nemzeti hagyományaik
legszentebb tiszteletben tartásával kellene megalapozni.
Egy ilyen tipikus élettér – a magas hegyek hófödte csúcsaitól a Fekete-tengerig – a
Kárpát-Haza régiója, melyből kezdetben Egyesült Közép-Európa, Kárpát-Föderáció,
avagy Dunamenti Köztársaság, vagyis tökéletes össz-népi Egység képződhetne, s
végül világszerte ezek egyesülhetnének, másokkal és az Anyatermészettel összhangban, Világkormánnyá.
Hiszen itt a Földön, az emberi többségnek alapvetően békések a szándékai.
S Földről, Életről, Világkormányról, s a saját éretlen természetünkről jusson
eszünkbe, hogy mindez még korántsem jelent biztonságot, sem pedig békét, amíg a
poláris földi világban a Polaritás alapvető emberi feltételét: a férfi-nő kapcsolatot
semmibe vesszük, s azt világszerte tisztáznunk nem sikerül.
„A Földön élő nemzeteknek, (népeknek), fajoknak, csoportoknak fejlődési
fokozatát az mutatja meg, (hogy a férfiak hol, s miként bánnak a nőkkel, azaz:)
amilyen fokozaton (adott népnél) az egyes csoportok női lelkei állanak" (Duáltörvény).
A Terv tehát – láthatjuk –, Égen és a Földön valójában szinte ugyanaz. De ezt a
Sötét Erők szürke, összemosott, arctalan rabszolgatömeggel, emberi szenvedéssel
igyekeznének megvalósítani. Nos, ennek a magyar ember feltétlenül ellent kell, hogy
álljon. De ne féltsük a MAGYAR-t, idejében meg fogja ezt tenni!
Érzi ezt, nagyon érzi a „nyugati kultúra", s érzik ezt a nyugat felé „keletelő" magyar,
országgyűlési „felkentek" is.
Emiatt gyűlöletes a szemükben a székely-kapu, a rovásírás, s a népzenénk, emiatt
nincs foglalkoztatás, emiatt „kenték el" a nagyipart, emiatt fagyott le a nemzet ellátását
biztosító étolaj és konzervtechnológia, emiatt kellene a hazai ezer holdakon, néhány
éhbérért dolgoztatott emberrel a műholdakról irányított mélyszántás.
Vajon véletlen lehet-e, hogy amikor a nyugati papok Vajkot királlyá koronázták,
akkor a Vatikántól a legelső vértanú: István nevét kapta? Már ekkor ki lett jelölve a
magyarság eljövendő áldozat-szerepe!
Vajon nálunk miért Kis Pipint és Nagy Károlyt tanítják a fiainknak és
leányainknak, s miért nem a Pozsonyi Csatát?
Ér-e annyit „Nagy Sándor Birodalma" – amelytől harsog a világ, s amely kezdetétől a
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bukásig talán ha 7 évig állt fenn –, mint a félezer éves Párthus Birodalom, amely
háromszor tönkreverte a római haderőt, s amelyről mégsem hallani sehol? No, én már
ebből következtetnék arra, hogy az arámi párthusok a mi dicsőséges őseink lehettek!
Véletlen-e, hogy akik uralkodóink közül az Ázsiában lévő magyarsággal a kapcsolatot
keresték a történelem folyamán, azok mindannyian hirtelen halált haltak?
S ezek után felesleges lenne sorolni csak az elmúlt 30 év sorozatos „véletleneit", az
„elfelejtett" rendszerváltástól, valamennyi nemzeti érdekünk elhallgatásáig.
Nem árt tehát, ha gyermekeink is tisztában vannak azzal, hogy a nagy „Nyugatot"
a Vámpírrománc és a Harry Potter jobban érdekli, mint a magyarok sorsa, s jó, ha
tudják, hogy a Budapest Deák-téri kocka alakúra nyírt fák és a belvárosi üvegpaloták
már nem rólunk szólnak, mint ahogyan a Teremtő Istent, a Föld-Anyát, s az
Anyatermészetet sem méltatják figyelemre.
Magyar vagyok. De emlékeimben olyan példa a közelmúltig nem szerepelt, hogy
népem magához igazította volna a Nap járását.
S a sok-sok szándékolt hamisságnak és tettetett meg nem értésnek „ellenségeink"
számára az biztosít „jogos" alapot, hogy ők „úgy tudják", hogy minden kultúra tőlük
származik.
Pedig a magyarázat egyszerűbb, mint gondolnánk:
Anyánk a Föld, s testvérünk a fizikai létezésben minden Élet!
A földi életláncolatban ragadozó és tápláléka Egységet, egy egészet jelent, (de valaha
létezett ennek békésebb megoldása is).
Jelenleg tehát a kecske nem kecske káposzta nélkül, s a káposzta nem káposzta
kecske és hernyó nélkül. S még mindig csupán az EGY-ség piciny részleténél tartunk,
mely azt sugallja, hogy az Ember, földi létezése során a Természet Rendjébe lett beillesztve, vagyis hogy a Matériát kifejezetten a MI érdekünkben hozták létre. Nem helyénvaló tehát az ember dúvad-létezése, s nem helyes az sem, ha ember, embernek farkasa!
Ebben a földi életláncolatban, melyben az embertestünket megalkották, az
emberi Táplálék lelki-érzelmi szükségletet is jelent, mert az Emberi Élet nem az
egymást evésről szól.
Az emberi életláncolatban rab és rabtartó, rabló és biztonsági őr, orvos és beteg – mint
egymás nélkülözhetetlen társai –, Egységet képeznek. .Mert a fizikai szintet leszámítva az össz. emberiség éteri és asztrális aurája egymással azonos, Egy és oszthatatlan!
A fegyveres őr tehát – anélkül, hogy tudná –, auráiból táplálja a csontsovány,
szögesdrótok mögött tengődő rabot, ha valahol bombát dobunk le, azt önmagunkra
dobtuk, ha lerohanunk egy népet; önmagunkat fűztük rabláncra, s ha kiválasztottak
vagyunk, akkor mi vagyunk a megalázott többség is.
S ennek az egységnek a harmonizátora a Karma, s eszköze: a Reinkarnáció!
Vagyis az egyedi emberi viselkedésmintáktól az emberi életláncolaton keresztül az
össz. emberi Egy-ségig jutottunk vissza.
S ebben az Egy-ségben engem bárki, tudatlanságában akár el is pusztíthatna, ezzel
nekem ugyan mit sem fog ártani, legfeljebb, ha ezzel a saját, jövőbeni sorsát keseríti
meg.
Ma, valamennyi népben fellelhető minden ezt megelőző kultúra és szellemi hatás
keveréke, s ezt a forrongónak tetsző szilaj látszat-keveredést az tette szükségszerűvé,
hogy Föld-Anyánk hét néptípusa, hét földi energiaközpontja, s a hét emberi csakra,
(erőközpont), éppen napjainkban tizenkettőre módosul.
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E jelentős változásnak amiatt kellett bekövetkeznie, mert a Tudás babiloni elrejtését, s
a Beavatások megszüntét követően sem a görög „demokrácia", sem a francia „szabadság, egyenlőség, testvériség", sem az orosz „kommunizmus", sem a „liberális" pártok rákfenéje, sem a „másság elfogadása" nem voltak képesek felmutatni az emberiség továbblépéséhez feltétlenül szükséges új szellemi és energetikai minőséget. De
még olyan „minőséget" sem voltak képesek felmutatni, amely kicsit is lelki egyensúlyhoz vezethetett volna.
Emiatt a jövőben két hatalmas, új Szellemi Létező fogja irányítani és felügyelni az
emberiséget, s ezt valamennyi ember kénytelen lesz önmagában megvalósítani,
különben saját, elviselhetetlen emberi természetünk támad ellenünk, ennek pedig a
következménye a sok betegség és a hirtelen halál.
Ez a két Szellemi Létező az Emberiség által kollektíven még soha ki nem próbált két
érzelmi szál: a minden határon túl áradó Szeretet, s a Számonkérés szellemi ereje,
melyek „fizikai szinten" a Naprendszer X. és XI. bolygójaként nyertek Beavatást.
A Kozmikus Terv mindenképpen a „neoliberális globalizációs" rabszolgatartó
katyvasz ellen irányul, (melynek általunk átélhető következménye az lesz, hogy a
fékevesztett politika és azok hazai szekértolói mindent, sorrendbe szedve kipróbálnak
magyarságunkon, ami másutt már egészen biztosan nem vált be).
Azt már tudjuk, hogy Brüsszel szerint ide Magyarországra „értelmi szint" nem
kell, s hogy azt hiszik, mi vagyunk a „nagyok" legutolsó rabszolgái.
Azt is tudjuk már, hogy az Egyesült Európából ide áramlik mindenfelől a hulladék és a
szemét.
Azt is már régebben tudjuk, hogy egyetlen eldobható reggeli műanyagzacskóval máris
több szemetet termeltünk, mint amennyivel egy ártatlan állat egész életében terheli a
Földet.
De már akkor is be vagyunk csapva, ha a saját problémáink helyett arra kapjuk fel a
fejünket, hogy Amazónia őserdeiből óránként 50 hektárnyit pusztítanak ki, vagy hogy
az óceánon kétszeres Texas-állam nagyságú szemétsziget úszik. Nem azért vagyunk
becsapva, merthogy ez valótlan lenne, hanem mert nekünk nem a bálnák és a
kisfókák problémáit kellene megoldanunk, hanem a sajátunkat, amely percenként a
családon belül, vagy a szűkebb környezetünkből tükröződik.
Szinte humorra veszik a „szakértők", hogy az atomerőművekből származó „tiszta
energia" nukleáris hulladékával sehol a világon nem tudnak mit kezdeni. Vagyis e
„tiszta", (Teremtőtől elorzott) energia egyáltalán nem a „Szebb Jövő" ígérete.
Amit az elmúlt 30 év erkölcstelen kormányai művelnek a magyar néppel, mindez
tökéletesen igazolja Selye János professzor stressz-elméletét. Csakhogy esetünkben,
általunk láthatatlan ördögi erők, rajtunk próbálják ki e hajdani patkánykísérleteket.
Jó alany vagyunk; mi vagyunk a Boldogasszony béketűrő népe.
De a jelenleg felettünk álló kétes egzisztenciának, aki ebben a földi életében
„kiválasztott" szereposztást kapott (vagyis legalábbis ezt hiszi magáról), ismerjük a
gyenge pontját: mindig idő előtt bízta el magát.
„Ne bízz a Matériában" – suttogja nekünk is egy Szelíd Erő, hiszen nem lehet célunk
lebegve vízen járni.
A „lebegve vízen járók" főként a bálványimádásról ismerhetők fel, (okostelefon,
füldugós kütyü, ingyenes napilap), házioltáraik vannak, (internet, százcsatornás tévé),
s divathóbortjuk a dohányzás, a tettetett nemi elfajzás és az ocsmány beszéd).
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Ki itt, ki pedig amott csúszik el a banánhéjon a Sötét Erők előtt.
S ha zenéjüknél fogva dicsfény övezi is a Pokolgép, Anarchia, Rubeola, Cannibals,
Hooligans fedőnevű „együttesek" fellépését, (hiszen csupán az elnevezésekkel van
baj), ráadás-képpen halálfejes trikóban, DEPRESSZIÓ mellfelirattal villogva, máris
kicsit könnyebb a Távoli Jövő reményeinek lerontása.
S Csaba királyfi és Nimród király mindhiába állanak készenlétben a
megsegítésünkre, csak nem érkezik tőlünk a jelzés.
Pedig Ők csupán egyetlen Üzenetre várnak: hogy „Egységben a nemzet"! Arra,
hogy szívünk Egy-ként dobban, s hogy immár szenvedésben összekovácsolódott a
nép!
De kapitalista benzinnel turbózott, magyar rabszolgamunkával összeszerelt,
nyomasztó hiteltől csillogó autóval nem lehet az üdvözlésükre indulni, az
okostelefonoddal hiába sürgetnéd Őket, arra pedig felesleges várnunk, hogy a hatalom
birtokában lévő, maszlaggal működtetett száz tévécsatorna híradói, esetleg a Való
Világ műsorai közvetítsék érkezésüket.
Ezer éve várnak arra, hogy a Hadak Útján, a csillagporos Tejúton
lecsaphassanak Égi seregeikkel, de mi még a saját önkényurainkat sem vagyunk
képesek lapátra tenni, vagy 23 emeletes, rácsozott paneltoronyba zárni. Mert éppen
füldugós zenét hallgatunk, mit sem érő pénzügyi (angol) menedzselést tanulunk,
éppen allergiásak vagy influenzásak vagyunk a stressztől és a felszínes emberi
kapcsolatoktól... Hogyan mernénk hát az Égi Nagy Vadászra tekinteni?
Az emberi faj életében még soha elő nem fordult – kivéve az elmúlt 150 évet –,
hogy a Föld-Anyától elvont energiák java részét, (vagyis az eljövendő generációk
jussát), fékevesztett ide-oda utazgatásra pazaroljuk el.
Emberlétünk paradoxona ez, a földi Élet egyre gyorsabb ütemű felszámolása,
maga a vandalizmus. Baj csupán annyiban van, hogy minél később térünk észhez,
annál nagyobb lesz az emberveszteség. Mert az Anyatermészet ránk küldi az Elemek
őserejét.
E főcsapások legsúlyosabbja azáltal vált vesztünkre, hogy a parázna
tudományok nem azt kutatják, amire Isten engedélyt adott, hanem ami a
„szabadforgalmú tőkének" profitot termel. Ezért válik szükségszerűvé, ahogyan
helyettünk ezt az emberi ámokfutást a sok-sok környezeti csapás próbálja leállítani.
Vagyis: erkölcsi tartásunk meg sem közelíti azt a mértéket, amely a jelenlegi
technikai fejlettségünkhöz szükséges lenne.
Magyar vagyok tehát egy tipikusan olyan országban, ahol megpróbálják elvenni
az esélyemet az Élettől. De megmondom, mi lesz ennek a távlati következménye,
hiszen ezzel nem a Vég jön el, hanem a Kezdet: A specialisták kora végérvényesen
lejár, s a generális tudás fogja az emberiséget – a magyarság által – gőzerővel
előrelendíteni, miközben intően mutat majd vissza, az elsikkasztott múlt felé.
Szinte fel sem foghatjuk, hogy még a „nemzetállamok" létezése is csupán csak
az elmúlt 4-5000 év terméke, s az emberiség gyönyörű állomása (volt), mely lassan
átengedi helyét egy ma még meg sem fogalmazható kollektív Testvériségnek.
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S még csak „3000 év múlva születik meg az az ember, aki képes lesz nekünk
érthetően elmagyarázni, hogy mit is jelent a SZERETET" (Steiner).
Az „izmusok" kora végérvényesen lejár, a lumpen-elitet néhány évenként
lecserélő „pártokat" elsöpri az Idő, s az új típusú Testvériség a Naprendszer (X. és XI.)
bolygóenergiáinak égisze alatt, az emberiség Érzelmi szintjén fog megvalósulni,
(hiszen a „bolygók" az emberiség kivetült érzelmeinek szimbólumai). Ennek, általunk
történő megvalósítására az „Égiek" kb. 2100 évet szántak.
Mert az Út-nak soha nincsen vége, s e folyamat mozgatórugója maga a naponkénti,
lelkiségünket próbára tevő törettetés.
Mindezek motorja pedig a SZÁNDÉK, mely embertestvéreimhez emelhet engem.
Magyar vagyok. Nem ehhez a világhoz szerződtem. Otthonom bejáratának
erőssége és tartóoszlopa, mely felé olykor tekintenem kellene; a Lelkiségem sikere, de
magam vagyok a Kapu Őre is.
Minden probléma neve: megoldandó feladat.
Ha az Ész-t jelölöm ki képviselőnek a Fejben, s egyre csak reá hallgatok, ebbe az
„irányításba" Ádám óta mindig beledermed a Történet. (Kasztrendszerek, világhódítók,
önkényuralmi papság, hatalmi elit, kiváltságos rétegek, ítéletalkotás, dominancia).
Zaklatott fordulat, ha az irányítást a Fejtől átveszi a Láb, vagy a Gyomor és nemiség
ösztönlénye (forrongások, „népuralom", félelmek, erőszak, káosz). De sokszor csak
így lehet kiutat találni, s lépni mindig kell, mert a Magasztosabb Tudatom folyvást új
Utakra vezérel engem.
Az azonban még sohasem ötlött fel fajunk történelme folyamán, hogy a Fény Fiai
esetében a Fej helyett a SZÍV-nek kellene átengedni az irányítást.
A folyamat jelenleg ott tart, hogy kollektíven eldöntöttük: a Bölcsek Tanácsa nekünk
nem elég jó, a bennünket KÉP-viselő pártocskák egymást döntögetik, a számítógép
billentyűit pedig hiába nyomkodjuk, merthogy erre nem ad választ.
Talán egy kicsit rendet kellene csinálnom a Nemzettudatom szintjén, de ez nem
feltétlenül egyezne többek véleményével.
Megérkeztem, de 2014-ben még nem érkezett el az Idő, hogy akiben megbíznék, azt
vezetőmnek tisztelettel kijelöljem.
Nagyon nagy baj származna abból, ha lenne végre rátermett vezetőnk, s akkor
derülne ki, hogy nem áll mögötte Nép.
Nem volt még egy ilyen nemzet a világban, akinek létezése óta ennyi sokszor
elpusztították a nemzettudatos vezető rétegét.
A jelenlegi, kétes értékű (átmeneti) „kultúrában", akár a gyomnövényföldön,
kolompoló iránymutatónak mindig kell egy „herélt", akit a Láthatatlan Hatalom helyez a
nép fölé. Soha nem fordult még elő, hogy e vezér-ürü szerepkörre, s e pozícióért ne
lett volna tülekedés.
Természetes állapota a társadalmi helyzetnek, hogy amennyiben már Nemzet lennénk,
vezér-ürü helyett százszor inkább Oroszlánt választanánk magunk fölé, hogy
kibontakozhassanak végre a Távoli Jövő életképes reményei.
Magyar vagyok, kifejezetten dolgos, s nem a henyélő fajtából való. A Magyarok
Istene a Munkát adta nekem örökül. Ez adja nekem a tartást, amely olykor kifejező
ötleteket ad a világnak, mégha ezek nem is jutnak érvényre, (de feltétlenül bekerülnek
a Kollektív emberi Tudatba, s jobbítják a világot).
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Ilyen ötlet volt pl, hogy azoknak az amerikai szenátoroknak, akik támogatják a háborús
politikát, a gyermekeit a frontra kell küldeni.
S ilyen ötlet volt, hogy Magyarországon mindazokat az országgyűlési képviselőket,
akik a magyar anyaföld kiárusíthatósága mellett döntöttek, teljes vagyonelkobzással
kell sújtani, s ki kell iktatni a közéletből.
Hatalmas dolog az Egyenrangúság, amely a mi fajtánk alapvetése, Egyensúly
uralkodói hajlamok és látszólagos szolgai alávetettség között, amikor is mégis egyenértékűen állapodik meg a mérleg nyelve, hiszen mindkettő a saját kötelességét végzi.
A legtöbb ember nem is érti ezt, mert mindenütt ellene szólnak a hétköznapi emberi
tapasztalások. Bár ne így lenne, legalább köztünk ne!
Bennünk „él" a mérce, az ítélkezésre való hajlam, hogy melyikünkkel szemben legyünk
fölényesek, s kikkel szemben kell „viselkednünk", azaz alávetett gyermekké válnunk.
Bár ne így lenne, de jobbára meggondolatlanul e két végzetes viselkedésmintára
törekszünk, amikor is annak a bizonyos mérlegnek a nyelve valamelyik irányban
elbillenve és kiakadva stabilan áll, s eszünkbe sem jutna, hogy léteznie kell érzékeny,
labilis Egyensúlynak is, amely állandó, fokozott odafigyelést igényel.
Egyensúly, amelyben úr és szolga tiszteli egymást, nem úgy, mint a „regulában", ahol
minden két ember közül az egyik mindig a főnök, a másik pedig mindig a beosztott, s
ezt kifejezésre is juttatják egymással.
Pedig még követendő példa is erre, hogy magában az Emberben is hallatlanul
érzékeny gondolati-érzelmi-érzékszervi egyensúly ügyel az Égi eredetű Egyensúly
lehetséges megőrzésére. Ennek pedig értékmérője a Lelkiismeret, mutatója pedig az
emberi egészség.
Ámde éjféli sötétségben mégis nehéz ezt leolvasni, merthogy az EGO ereje többnyire
igen hiányos lámpás.
Az emberi gondolatok irányultságának a gyakorisága (vagyis a gondolataink
megválogatása) meghatároz egy bizonyos gondolati minőséget. A gondolat eme
„minősége" meghatározza a tudattartalmat. A tudattartalom pedig hatással van az
emberi viselkedésmintázatokra.
Mindez neveltetés és társadalmi közösségi szintű „kultúraalkotó" beidegződés kérdése is.
Példa erre, hogy a befogadó, béketűrő, Kötelességrendű népek sohasem tartottak
rabszolgákat, egy beavatott sohasem ölhet és egy Homo Krisztiánusz sohasem üt
vissza. Mert előbbiek önmagukkal egyenrangúnak tartanak nőket és férfiakat, s
minden népet, utóbbiak tisztelnek minden Életet.
Ezzel szemben a rabszolgatartásra hajlamos, önmagukat másoknál különbnek tartó
„kirekesztő" népek mindenki mást, s minden Élőt maguk alá rendelnének, ezt fogalmi
rendszerükben, mondatfűzésükben, szavak képzésében, gondolat-alkotásban és
cselekedeteikben kifejezésre is juttatják, tudattartalmuk eleve „megkülönböztető"
(hímnem, nőnem, semleges nem), vagyis gyermekkoruktól hallják, tanulják és vallják
az önzést, s nem is értik, hogy a másik típusnak ezzel mi a problémája.
De hadd ne ragozgassam, hiszen ezt nálam sokkal érthetőbben megfogalmazza
Bunyevácz Zsuzsa, a „Félni csak... kinek is lehet?(Nimród és Ábrahám fiai)" című,
minden magyar érzelmű ember számára nagyon fontos könyvében.
Lelkiség szempontjából a magyar érzelműek számára fontos, megvalósítandó
értékmérő a pénz-alapú rendszerekben teljesen ismeretlen Bizalom.
A magyar ember ezért jóelőre kezet nyújt: „lásd, fegyvertelen vagyok, nem ártó
szándékkal közelítek hozzád"!
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E gesztus nálunk történelem előtti időktől szimbólum-értékű.
De a pénz az pénz, s ahol ez a mérce, ott jóelőre figyelmeztet is: „Ne keress bizalmat"!
Mert mi másra utalhatna a szelídnek tetsző, mégis határozott célzás az idegenforgalmi
tudnivalók között, hogy Ábrahám gyermekeinek hazájában, ott élőkkel ne igyekezz
kezet fogni, mert náluk ez igen gusztustalan gaztettnek minősül.
Szerencsére ezt nálunk nem lehet bevezetni, mert bennünket MÁS fából faragtak:
ÉLETFA a neve!
Nagy dolog az, legalábbis felette nagy önbizalomnak tűnik, ha valaki olyannyira
félre meri érteni földi pozícióját, hogy szinte már Istennek képzeli magát. De talán
mégsem kellett volna csak azért ágyúval a Szfinx arcába lövetnem, mert nem értettem
az üzenetét, s nem állhattam a tekintetét. Mert jöhet majd utánam valaki, aki ezt képes
lesz megérteni.
Ami pedig ennek ellent merne mondani, az a bennem lévő gőg, önteltség,
kicsinyesség, vagyis a még kb. száz negatív jelzővel jellemezhető nyomorult
ösztönlényem. Ennek a neve pedig: Árnyék. Árnyék, mely mégsem haszontalan,
hiszen jelezni képes, hogy valahol létezik a FÉNY.
Magyar vagyok. Kedvencem a kórusmuzsika. Amióta a 70-es években a párttitkár
munkatársam minden alkalommal nagyot köpött a bejárat előtt, mielőtt belépett volna
az összeterelt gyári munkások közé „szemináriumot" tartani, azóta félfüllel mindig
hallgatom a sunnyogó-dohogó-gajdoló-vinnyogó-dühöngő-nyüszítő-nyihogó-szűkölő
kórusokat. Harminc éve valahogyan megszaporodtak.
Immár ringben van a „szavazókórus" is, s állítólag nemsokára beszáll ebbe a ringbe a
Zenélő sivatag tigrise (Yotengrit) is. S akkor majd sokan elhallgatnak a véknyabb
hangúak közül.
Magyar vagyok. Az itt élő egyetlen olyan nép leszármazottja, aki vérét meri
ajánlani a Nemzettudatért. S ha vérnek kell folynia, akkor az szinte csak tiszta magyar
vér lesz, mert akkor, ott etnikum, országfoglaló s hamis nép-képviselő csak elvétve
lesz található.
S akkor majd újra elmondjuk, hogy „gyáva népnek nincs hazája"! Mert ha ez
bekövetkezik, akkor messze lesznek ők: az egyikük „menekültként" felszívódik a
gettókban, a másik a sivatagban, a harmadik pedig a nemzet pénzén szerzett óceáni
szigetecskéin lesz található, de hazátlanul. Mert sohasem tudhatják meg, mit is jelent
az a szent szó, hogy Haza!
De mi tudni fogjuk. Mert ezen az örökül kapott, ingoványos Hunor-Magor lápvidéken,
szkíta-magyar honban – isteni elrendelésre – nyilván nehezebb lesz majd küzdenünk,
ám ezt a terepet el nem hagyhatjuk, mert csakis itt terem a Boldogasszony-Tudat.
S mi van akkor, ha esetleg nem felelünk meg ezeknek az emelkedett, kozmikus
vizsgakövetelményeknek?
A hangtan szabályainak értelmében, (amennyiben nem a jelenleg használatos
nevetséges és áltudományos „csillagászati egységgel" számolunk),
v
v
v
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a Periódusos rendszer elemeinek jelen beosztása szerint
(Mengyelejev),
s a szakrális geometria szerint

a Naprendszerben, a Mars és Jupiter között valaha léteznie kellett egy ember által
lakott bolygónak. Ennek helyén ma, a „legmateriálisabban", a „kisbolygó övezet" húzódik. Ezek; ennek a szétrobbant bolygónak a darabjai. Mert az ősi bölcsesség szerint,
az ott élő emberiség visszaélt a Szó Erejével. Ezért kellett elpusztulniuk.
De ne ijedjünk meg: a Teremtő Tervnek szükségük van a Földre, s a rajta élő,
küszködő emberiségre! Elpusztulni akkor sem fogunk, de a magyar ember mindaddig
vért fog pisilni, amíg rá nem jön Kozmikus feladatára! (Yotengrit - Nyirkai jóslat?)
Magyar vagyok. Kissé görnyedt még a tartásom, amiért külhonban, mások előtt,
„hivatalosan" még mindig egy régen levitézlett eszme magyar szélhámosai képviselnek engem. Sajnálom ezeket a megtévedt embereket, no meg hogy millió és millió
igaz magyar szenved miattuk.
Kicsit nehezen fogadom el, hogy a magyar Toldit pillanatnyilag legyőzte a cseh
vitéz: ők ugyanis egy generációval ezelőtt ki merték mondani, hogy hajdani
őskommunista párt-állami tisztségviselők a közéletben többé nem vállalhatnak részt, s
képviselő csak feddhetetlen erkölcsi tisztaságú ember lehet.
Irigylem őket ezért, hiszen náluk nem volt „Rózsadombi Paktum", de úgy tűnik,
számunkra éppen ebben rejlik a Feladat.
Nehezen fogom fel, hogy a környező népek némelyike eredendően bűnben
születettnek tekinti gyermekeimet, hiszen az ENSZ határozata értelmében, néhány
elvetemült vezető vétkeiért nép nem vonható felelősségre, mert kollektív bűnösség
nem létezik.
Be is tartja ezt valamennyi nép, kivéve, ha magyarokról van szó. Mert népek tucatjaiba
sulykolták bele, hogy valamennyi európai problémáért a magyar népem felelős, s felel
már akkor is, amint csecsemőként ide születik.
Mindaz, amit Jézus, a Földre született Krisztus mond, s ami még keresztény
berkekben dogmatikusan megmaradt, merőben ellenkezik a nemzedékről-nemzedékre
halmozódó kollektív felelősség „elméletével"!
Ugyan már, kedves, magyarságra felügyelő környező népek: keresztény lelketek és
becsületetek szerint valóban „vallásosak" vagytok-e Krisztusban? Vagy csupán a rejtőző félelmetek, s a pillanatnyi ösztönerő, (ÉRDEK) mondatja veletek, hogy valamennyi
bajotokért a gyermekeim és unokáim felelősek? S vajon ezt a lelkiismeretetek szerint
mondjátok-e, vagy annak ellenében?
Persze, örömmel tölt el,hogy rajtunk kívül minden más nép olyan nagyon kiváló, csak
még azt nem értem, miként lehetnek tele tőlünk elrabolt kincsekkel Európa
nagyvárosainak templomai, múzeumai, miként van az, hogy Ság-hegyi bazalt borítja a
fővárosaitok főutcáit, amennyiben ez oly nagyon elátkozott hely? Olyannyira elátkozott,
hogy mindenki másnak kellene!
Aki pedig önnön létezéséből legalább ennyit már megfejtett, merje feltenni a
kérdést, hogy vajon miért történik mindez, a Vízözön óta éppen velünk?
Vajon mi az, ami sodor bennünket fájdalmakon és szenvedések útvesztőin keresztül,
MU–Ataisz–Ordosz–Sumér–24 HUN Törzsszövetség–Párthia–Szkíthia–Hunnia vérzivataros évezredein át, s amelyet eddig nem sikerült megfejtenünk, vagy amelyet talán
már nem tartalmaz a történelmi Emlékezet sem?
127

MAGYAR VAGYOK

WWW.SZOKELAJOS.EXTRA.HU

Mi az, ami eleddig mégis elkerülte figyelmünket, (miközben minta értékű lehetne az ősi
hagyományok őrzése, eredendő Hitünk tisztasága, a dolgos és szemlélődő életvitel
helyénvaló aránya, s a jövőképet stabilizáló, példamutató, heroikus élet, de mintha
mindez mégsem tartalmazná a lényeget)?
Hogy, hogy nem, száz és százezernyi információ máig nem bizonyult
elegendőnek ahhoz, hogy legalább a Föld Szívcsakrája népében végre tudatosodjék,
hogy a naponta szaporodó személyes tapasztalások szerint a Mennyek Országában
nem létezik rántott sertésborda, nincs libapecsenye, s hiánycikk a kocsonya és a
lángolt kolbász? Ugyan, „nem vettük észre", hogy „Odaát" állatok befűszerezett vagy
konzervált testrészeiről nincs információ?
S hogy az össz. emberiséget illetően elsőként a Fény Fiaiban, (s esetleg a KárpátHazában) kellene, hogy megfogalmazódjék: az állat nem megenni való!
De miért is kellene ezt „csak úgy" elhinni, amikor erről bárki, megalapozott információkat szerezhet...
Kedves húsevők!
Valóban szükséges-e ekkora lelki deformáció, hogy a családokban egy-egy gyermeknek kelljen rákérdeznie: Vajon a sonka és a szalámi miből készül? A kolbászhoz
kellett-e állatot ölni? A májkrémkonzervben ki van elrejtve?
S miért olyannyira tiltott dolog nagy nyilvánosság előtt bemutatni a vágóhidakon zajló
szörnyűségeket?
Nem tűnt még fel, hogy az életben, a sportokban, a vetélkedések során elvész az
egyenrangúság, mert mihelyt valaki győz, az összes többi veszít?
S milyen érzés örökös vesztesnek lenni?
Ténylegesen annyira nem becsülitek a Jövőt, hogy az ember mellett az élővilág csak
vesztes lehet?
Magam két húsmentesen étkező veterán világbajnokot ismerek. Nem könnyű
sportágban bajnokok (kalapácsvetés, kajak-kenu). S mindkettőjük vallja: mit sem
tehetnek arról, hogy mire eljön az aktuális verseny ideje, addigra a korosztályukban
kihalnak mellőlük a húsevők.
Nyilván az a magyar orvos, aki szerint hús nélkül nem lehet élni, még sohasem
hallott Indiáról.
Egyes népek, nem is kevesen, tiltják a sertéshús fogyasztását. Igaz, hajdan a
török mindent elvitt a magyar ember portájáról, de meghagyta a Hitet és a Reményt, s
a magyar gazdák disznót kezdtek tartani, mert az nem kellett a töröknek. Csakhogy a
törökvész észrevétlenül elmúlt, s a „magyar gazda" még mindig disznóhúst eszik.
Sokan már ennél sokkal kevesebbtől is szédelegni kezdenek: betegek százaitól
kérdeztem meg, hogy „mikor adott utoljára szabadnapot a gyomrának"?
Többnyire, s elsőre nem is értették, mit kérdezek, meg kellett ismételni: „Előfordult már
az életében olyan nap, amikor NEM EVETT"? „Orvos még sohasem említette, hogy ez
is lehet egy gyógymód"?
A hazai többség pedig arra a javaslatra, hogy pl. 30 napig ne egyen húst, nyomban
rákérdez: „Hát akkor mit egyek"? Döntse el hát ki-ki önmaga:
Azt már tudjuk, hogy földi életünk befejeztét követően, még mielőtt a „Mennyek
Országába" elérkeznénk, a legszemélyesebben a Köztes Létbe kerülünk, ahol sohasem süt a Nap.
Ez az a szint, ahol a Földről elköltözöttek olykor még zaklatni képesek az Élőket.
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Szerencsésnek nevezheti magát az, aki ha tán a halálos ágyán szenved is, de
még itteni életében „láthatja", amint az ágya körül gyülekezni kezdenek, s mosolyogva
várják őt rég elhalt szerettei, akik majd nyomban átkísérik a Fénybe.
S az is szerencsés, aki a halála pillanatában körül sem tekint, s nyomban az őt
hívogató Fényben állapodik meg.
De aki hirtelen halált hal, vagy tudatlanul lép át a Köztes Létbe, a gondolatai szintjén
vagy nem is tudja, hogy már nem él, vagy egyszerűen itt leragad, s itt az alapvető
reakció kezdetben: a félelem. Vagyis a Köztes Létbe érkezve esetükben tovább
működnek a földi síkon felejtett érzékszervi érzékelések, (azaz: Ármány-Ahrimán
kellékei, melyek az éteri auránk irányítása alatt álltak), miközben csupán az átmentett
érzelmeinkbe, (azaz Lucifer eszköztárába; az érzelmi aurába) kapaszkodhatunk.
Mivel pedig földi életünk során nemigen voltunk angyalok, leszámítva életünk sok-sok
csínytevését – amelyekkel itt szembesülnünk kell –, nagyhirtelen a bio-mangalicánál
lesz a kés, kacsasültek és csirkefejek tágranyílt szemekkel merednek ránk (a Fény
nélküli szürkeségben), s ezernyi túlméretezett csirke csőre a mi vérünktől fog piroslani.
Mi pedig, hajdani földi ínyencek, ordítva menekülünk majd előlük – pillanatonként
átélve az életünk során legyilkolt és elfogyasztott állatok kínjait, haláltusáját és
rettegését –, s ez a haláltusa „Odaát" nagyon, de nagyon fáj!
„Az állatok megölése az élet törvénye ellen való bűn. A vágóhidakon kimondhatatlan félelemmel és gyötrődéssel múlnak ki az állatok. Minden ilyen kínos
gyötrődéssel kimúlt állat húsával az ember magához vonzza bűnének büntetését. A
húsevés megbosszulja magát, nemcsak az ember testében, betegség alakjában, de
lelki erőiben is. Ezért aki teheti, az állati élet megszüntetésével előállított ételektől tartózkodjék – mondja A kegyelem törvényvilága". (Makk István: Az örök fejlődés
kozmikus útja).
Itt, s majdan „Odaát" nagyon sok figyelmeztetés érkezik az ember felé, hogy nem
gyilkosnak születtünk.
Szinte mindegyikünk előtt ismeretes a nagy Gandhi rövidke összefoglalója arról, hogy
kik a gyilkosok:
Akik állatot levágás céljából tartanak és nevelnek, akik átveszik, levágják, feldarabolják, üzletekbe szállítják, „friss húsként" eladják, akik megveszik, hazaviszik,
elkészítik, s akik megeszik.
„Ha ti nem hagytok fel az öléssel, nem távozik el tőletek a harag " (Jézus-apokrif).
Eszmélni magam sem tudnék, ha naponta, kínok közt elpusztult, legyilkolt állatok
húsát enném. S nem lehetnék makk-egészséges, amennyiben fogságban tartott állatok tejéből készült tejtermékeket fogyasztanék (Yotengrit).
Az emberi világban azóta tartanak a háborúk, amióta Ábel legyilkolt állatok
pecsenyeillatával kedveskedett Istenének, s ez vezetett végül a legelső feljegyzett
testvérgyilkossághoz.
S Kedves Biblia-hívő! Ezek szerint mi egy gyilkosnak, azaz: Káinnak vagyunk gyermekei?
S bár ez valóban ritkán jutna eszedbe; ez a gyilkos, (Káin), ennek előtte sohasem
evett húst!
Értjük már, mi lenne a Fény Fiainak feladata? Helyre kellene állítanunk a Paradicsomi
Állapotok rendjét!
E feladat azonban nagyon is összetett, s nem csupán egyetlen életre szól. E folyamatot lehetetlenség lenne siettetni (mégha minden egyes húsevés családon belüli
nézeteltérések formájában csapódhat is le).
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S bizonnyal most sokak fellélegeznek (akik bár húst esznek, de már egy csirke nyakát
sem lennének képesek elvágni): a Földön ugyanis a húsevést kb. 5000 év múlva, az
akkori Világkormány fogja betiltani.
S ennek eredményeképpen rövid időn belül megszűnnek majd a Földön a gyilkosságok, s az egyéb kegyetlen bűncselekmények is.
De a Tudat ennek ellenére módosul már napjainkban is, s elegendő erre egyetlen
példa:
Beetettük gyermekeinket Márton-lúd történetével. Szépséges rajzfilm is született róla.
Hozzánk nőtt. No most, ezek után elmegyünk Márton-napon az étterembe, libasültet
enni. Gyermekünk, aki velünk van, forgolódva egyre csak keresi kedvencét: Mártonludat. Ugyan, milyen érzés szülőként kimondani, hogy „Ott van előtted a tányérodon,
most eszed, gyermekem"!
Ugye, érzi ilyenkor a kedves szülő, hogy valami „nem stimmel"? Pedig csupán annyi
történt, hogy csendben megszólalt a Lelkiismerete. S ilyenkor örül a Magyarok Istene,
mert mégiscsak közeleg az Ébredés!
S vajon, amennyiben ez így igaz, (merthogy ezt lehetetlen „nem érezni"), akkor
ez a szülő vagy a gyermek csendes Beavatása-e?
Mert erőltetett menetben haladunk a saját Istenlényünk felé, s valamennyi Út oda vezet.
Feladat tehát mindig akad bőségesen, s nem létezik olyan stáció, amelyet ki lehetne hagyni.
S amikor majd aktuálissá válik, s az emberiség egységesen készülni kezd az
eljövendő új Aranykorra, akkor az iskolákban mindenütt tanítani fogják Hermész
Triszmegisztosz legutóbbi, letűnt Aranykorból származó Üzenetét, miszerint: „induljunk
el együtt egy bűntelen étkezésre, amely hús nélkül való lesz"!
S akkor majd egy generáció alatt megszűnnek az emberi világban a háborúk.
Legközelebb Káin nem fogja megölni Ábelt, a Kozmikus Intelligenciák pedig fel fogják
venni a kapcsolatot az akkori Világkormánnyal, melynek legfelsőbb vezetői tiszteletet
érdemlő, rendkívül egyszerű életmódot folytató, s bárki által elérhető idősebb
testvéreink lesznek.
Nos, addig pedig mi is a feladatunk?
Jómagam naponta teszem a dolgom, s őrzöm a Békét önmagamban – s ugyanezt ajánlom mindenki másnak is, aki elakadt –, hogy ezáltal is kicsit jobbá váljék az emberi világ.
Európa pedig csendes lesz, végre csendes, környezetünk mások jóvoltából hivalkodó
országai addigra átírják majd történelemkönyveiket, mi pedig elvisszük őket a FöldAnya Szívcsakrájához, amelyet addig hiábavalóan keresgélne bárki is.
S mi, akkor, ott megbocsátunk majd mindenkinek – ismerve a Karma reinkarnációs szigorát –, s olyan jó lesz akkor majd, immár dicsőségben, ismét MAGYAR-nak születnem!
S akkor mindannyian ismét találkozunk majd itt, a megszépült Földön, s mindegyikünk békével fog érkezni, mert az Örökkévaló Krisztus meghagyta, hogy „Béke
legyen veletek"!
Aki pedig embertestvéreim közül – nemzeti hovatartozástól függetlenül – velem tart,
segíthet a közös jövőnket építeni, kontinenseken át.
S akkor majd közösen áttekintjük a rég letűnt emberi kultúrák által reánk hagyott össz.
emberi Világörökséget, mely kijelöli további utunkat és feladatainkat, s amelyet a
szkíta-magyar turáni népek, e kincsek elkötelezett őrzői fognak az Ural-hegységből
napvilágra hozni.
Valamennyi előttünk élt, virágzó bölcsességkultúra közös üzenete pedig valami
ilyesféle lesz:
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„Gyermekeink, kik utánunk következtek; szorítsátok meg egymás kezét, s
csendesítsétek le lépteiteket! Őseitek állnak előttetek.
Régi hibákba vissza ne essetek, s ne fussatok külön-külön kis célok után!
Mindannyian őseitek porán jártok, mely közös munkátok során Csillagporrá
nemesedik, amire kinőjük és együttesen elhagyjuk ezt a Földet, aki oly sokat
szenvedett miattunk.
Elhagyjuk, mert várnak ránk a Szárnyas Dimenziók, vár bennünket a MI igazi
otthonunk"!
„Mert nincs út más, csak egyetlenegy, s ezen mindenki egyért, egy mindenkiért"
(Wass Albert).
„A fegyvereiteknek pedig a szeretetetek tüzében kell elolvadniuk. Ha a fegyverek
nem olvadnak meg, a szeretetetek tüze nem elég meleg!
De az ellenségeiteknek még gondolatban sem szabad ártani!" (Mahatma Gandhi)
S akkor majd, közös Szeretet-összejöveteleinken boldog álmokat küldünk vissza
a gyorsuló időben, ebbe a zaklatottan élő, igen kritikus XXI. századba, valahogy így:
„Higgyetek nekünk! Isteni Létezés, gyönyörű világ vár ránk. De minden
embertestvérünk mindaddig gyakorolja a Szabad Akaratot, a mások feletti uralmat és
az Életet, amíg visszaélni merészel vele. S ahányszor visszaél vele, ezt követően
emberhez méltatlan, rút életre születik.
Ha békesség van bennetek, s életetekkel nem okoztok békétlenséget, akkor minden
éppen úgy jó, ahogyan van!
Üzenünk a Távoli Jövőből: Mi már tudjuk, hogy Nektek, akkor, ott, ezer nehézség
közepette megérte küzdenetek"!
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K I S H A Z Á N K Ö R Ö M E : A L E E N D Ő M A G YA R E L É G T É T E L
Napjainkban, amikor Emberlelkek milliói zúdulnak alá erkölcsi nullaként abból a
hegymagasságból, ahová évmilliók alatt sikerült felkapaszkodniuk, (Hamvas Béla),
immár nem titok, hogy a világban senkinek sem lenne kárára az Önismeret, s csak
keveseknek okozna gondot az ősi magyar Kötelességrend.
Érthető azonban, hogy amennyiben ez mégiscsak az Egyedi Emberlelkek
megmérettetése, úgy a mennyiségi elv és a sürgetés itt semmiképpen nem lehet
mértékadó, ugyanakkor messze kerülendő a megalázkodás!
LEHET, hogy létezik olyan szellemiség, aki — miután elszedte értékeinket, és
alaposan kivesézte a bennünk lévő Tudást —, minket megsemmisíteni törekszik. De a
lezüllesztő erkölcsi alapot ehhez – évszázadok óta – Mi szolgáltatjuk, hiszen jelenleg
is félkómában leledzünk.
LEHET, hogy megismétlődik a sumér - magyar (sumér - IGAZ) tragédia, de ne
feledjük, hogy általa előbbre lépett a Köz és a Világ, s ez csupán a kis EGO - nk
erőtlensége számára tragikus emlék. Hisz akkoriban azért Mi is hibáztunk — nem
keveset —, amikor a cédrusligeteink ésszerűtlen kiirtásával létrehoztuk az akkori világ
első sivatagát.
LEHET, hogy mindkét testvérünk — akik a Vízözön óta félreértik a helyzetet —,
immár nyíltan ellenünk fordul, (bár ez sohasem volt alaptermészetük), s tán még a MI
kicsinyre zsugorodott világunkra is szemet vetne, (s igényt támasztana). De ne
feledjük, hogy MI 6800 éve nem vagyunk hajlandók őket szeretetteljesen tanítani, s ily
módon naponta újraéled a kettős Átok, ellenünk (T.K.9.24-27.).
LEHET, hogy háborogni, „hőzöngeni" könnyebb, (különösen kipihenten, teli
gyomorral és látható ellenség nélkül). De fentebbiek miatt a felesleges kardcsörtetés
nem vezethet sehová, hiszen az Örökkévaló Krisztus inkarnációja; Jézus teljesen MÁS
hozzáállásról tett tanúbizonyságot.
Érdekes módon, amikor durvul az Élet, ismét és ismét háttérbe szorulnak (a sok
zaj és zörej közepette) a halk, szelíd hangok, s nyomban maflává nyilvánítják azt, aki
ezeket mondja: „Nézzétek a mezők liliomait!"
Érdekes módon, Harcosnak nemigen illik azon gondolkodnia, hogy mi a dolga a
nagy hazafinak, a világszabadítónak, a forradalmárnak békeidőben, vagy amint elmúlt
a vész.
Érdekes módon sosem tűnik fel, hogy amikor robbannak a bombák és fütyülnek a
lövedékek, (s a pénzeszsákok, „nagymenők" és honatyák elkaparják magukat a pincében,
vagy minél messzebbre menekülnek), szinte csak az IGAZ MAGYAR az, akinek még a
fiai is a frontvonalon vannak, s nem azért, mintha kívánkoznának oda, de a MAGYAR az
ármány ellen nem képes védekezni, mert a gonoszság nincs a génjeibe kódolva.
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S LEHET, hogy olykor szükség van „Magyarkodókra", harcos osztagokra is, de
Ők se feledjék, hogy elegendő mindegyikük számára egy NŐ Tekintete, s érdekes
módon mindannyian nyomban költővé, dalnokká, festővé, alkotó széplélekké válnak, s
valahogyan elmarad a harc.
LEHET, hogy létezik egy mesterkélt, globális gépezet, amely saját vezetőink
felhasználásával bennünket felmorzsolni törekszik. De ebbe az igen masszívnak tetsző, ijesztő gépezetbe elegendő egy megcsillanó kristálymorzsácska, mely, ha belekerül, akkor az egész szörnyeteg romjaiba hull. Ez a morzsácska; a REINKARNÁCIÓ:
Lemúria üzenete, az Esszénus Béke Evangélium üzenete, s Krisztus üzenete is,
amelynek hallatán megretten minden hamis politikus, minden nyomatott oktatási forma
és valamennyi hamis vallás.
S a REINKARNÁCIÓ IGAZ - ságához (azaz: MAGYAR - ságához), s Isteni Törvényének elfogadásához vezethet: az ÖNISMERET! Ők ketten az Ikerpár, akik képesek
megsemmisíteni a kegyetlen és bosszúálló isteneket is.
De érkezik ehhez (nem várt) segítség az ÉGI BIRODALOMBÓL is, (amennyiben képesek leszünk elkerülni a nemzeti gőgöt, nagyképűséget és a „hungarizmust"):
Az anglikán kultúrkorszak véget ért. (Tudható ez abból is hogy a legtöbb magyar
ember angolul igyekszik tanulni).
A Korszellem a globális emberiséget a szláv kultúrkorszakba vezette, amely
7 - 800 évig is el fog tartani. (Ezt nem MI találtuk ki).
Ez utóbbi végkifejlete feltehetően egy kissé békésebb, 12 érzékszervű, 50 - 50 %-ban
racionális ill. intuitív agyféltekéjű, s tán optimálisabb világ lesz, hiszen a szláv sem huncut fajta, csupán elvetemedett emberek felügyelete alatt áll, akárcsak a magyarság.
Lassacskán elérkezik tehát az IDŐ, amikor ez a világ, egy konszolidáltabb korba
érve, felettébb kíváncsivá kezd válni arra nézve, hogy vajon milyen lehetett az az
„ŐS-SZLÁV" kultúra és nyelv, amelyről Cirill és Method, valamely aktuális és otromba
földi Hatalom parancsára „eltérítette" a szláv népeket, s kíváncsi lesz arra is, hogy ezt
az Ősi Kultúrát miért volt olyan sürgős megtagadni.
S akkor és ott nem kis meglepetés várja a nagyvilágot, (s főként sokkolódott magyarságunkat), ha majd kiderül, hogy Anasztázia ŐS-édesanyja (Vlagyimir Megre csodálatos
könyvsorozatában), milyen Őskultúrát rejtett el a dolmenjei, kurgánjai, piramisai mélyén
a megalitikus kultúrán innen és túl, az Ural - hegységen innen és túl, az Andokban
(magyarul beszélő indián falvakban), Mexikóban, Egyiptomban (Kám földjén), Irakban
(az Aranykos földjén), a Tarim - medencében (a Turáni Kultúrkörben), valamint az
ismét felszínre kerülő Lemúriában és Atlantiszon, a JÖVŐNK legteljesebb örömére.
Elérkezik az IDŐ, amikor a „nagy népek” porba hullva, megszégyenülten,
kényszeredetten és feszengve kénytelenek lesznek megtanulni MAGYARUL, s a
Kárpát-Hazában, a Föld-Anya Szívközpontja aranyló aurájának fedezetében
kibontakozik az a Hatalomtól és Hitektől független szellemiség, aki BÁRKI szemeiben,
minden korban felismerve KRISZTUST, a BÖLCSESSÉG ISTENANYA oltalma alatt az
Emberi Világot a TEREMTŐ ISTENHEZ vezetheti.
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Magyar vagy?
S még mindig vannak kétségeid?
GYŐZD LE ÖNMAGAD!
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KERESZTEK
Mindaz, ami e fejezetben található, legyen egyszerű magánvélemény.
A Gondolat: Szabad. Magam azonban csupán csak arra vagyok felkészülve,
hogy a keresztek energetikai jellegzetességeit vizsgáljam.
A Föld valamennyi kontinensén ősidők óta fellelhetőek a kereszt - ábrázolások, s
a keresztre feszített emberalak - ábrázolások, s ahol eddig ezekre még nem találtak
volna rá; idővel ott is rájuk fognak találni.
A mai „kereszténység" pedig hiába csodálkozik rá, avagy hiába ráncolja
homlokát; a kereszt - ábrázolás egyidős ezzel az emberiséggel, s a jelenlegit millió
évekkel megelőző kultúrákban is honos volt. Éppen ezért a „kereszténység" fogalmát
idézőjelbe tettem, mert az sem elveiben, sem sarokköveit tekintve, sem pedig a
dogmáit illetően, emberemlékezet óta sohasem volt egységes, s nem is lehetett az.
Hasonló OK - ok sorozatából kifolyólag a mai kereszténység egy része a
keresztre feszített emberalak - ábrázolást elveti, míg másoknál ugyanez a napi imádat
tárgyát képezi. Másként fogalmazva: a keresztény felekezetek némelyikénél a „hívők"
megtanulták, hogy ez elvetendő, míg más felekezetek esetén ugyanez csodálat és
tisztelet tárgyát képezi.
A keresztre feszített emberalak - ábrázolás azért helytelen – mondja tán az egyik
fél –, mert a felszögezett hullát szemlélgetve az ember végtére is a Halál kultúráját
magasztalja, nem pedig az Életét. No és persze több felekezetnél azt is jegyzik, hogy
„ne csinálj magadnak faragott képet", azaz; szobrot, mert az feltétlenül
bálványimádásnak számít. (A gépkocsi, a mobil - telefon, az internet, az OTP előtt
csekkekkel való sorbaállás, a tévé - híradó, a bevásárlóközpontban való tolongás,…
oh, az nem bálványimádás)!
Csakhogy a 100 000 éve folyamatosan kifaragott, keresztre feszített
emberalak - ábrázolás korántsem a Halált szimbolizálja. A kereszt - formátum, vagyis a
feszület, e meglátásban a világot formáló 4 szent Erő, s egyidejűleg a 4 földi Elem
jelképe és szimbóluma. Vagyis jelképezi azt, hogy az ember a Föld sarába, a 4 Elem
közé feszítve, saját kétségein, fájdalmain keresztül, önnön kínjai közepette kell, hogy
Emberré váljék, miközben e nemes törekvést, ezen EMBER - ré születést a háttérből
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irányítja a 4 szent Világformáló Erő. (A gravitáció, az elektromágnesesség, a magerők
és a molekuláris kölcsönhatások).
„A latin kereszt, helyesebben a feszület szimbólumának eredetét kutatva az
ősidők éjszakájában, a kutatók azt várták, hogy a kereszten lévő alak eltűnik, s
visszamarad a korábbinak vélt kereszt-szimbólum. De ennek éppen az ellenkezője
történt: meglepetésükre a kereszt tűnt el, s csak a kiterjesztett karú alak maradt meg.
Ehhez az emberi alakhoz nem fűződik többé a fájdalom vagy bánat gondolata,
jóllehet áldozatot fejez ki. Inkább a legtisztább örömöt érzékelteti, az önként adás
örömét szimbolizálja. A térben álló Mennyei Embert mutatja be, aki karjait áldásra
kitárva ajándékait az egész világnak szétosztva, minden irányba szabadon árasztja ki
önmagát, belemerülve az anyag „sűrűtengerébe” s vállalva az abban való
bebörtönzést azért, hogy leszállásának következtében mi létrejöhessünk.”
(Annie Besant)
Ennél természetesen mindig sokkal több az értés és a félreértés, s a
kereszténységen belül is szinte minden civódáshoz emberi vér tapad. S ez még csak
az Egyszeres kereszt.
Az Egyszeres keresztet nevezhetjük Keresztnek, Krisztusi Keresztnek,
feszületnek, jómagam Kozmikus Szeretetnek, Örökkévaló Szeretetnek merészelem
nevezni, s nevezem olykor Kozmikus Krisztusnak, egészen röviden pedig Krisztusnak
is. Ugyanis az imént aláhúzott szavak és fogalmak érzelmeink által kiváltott (asztrális)
energetikai fényalakja valóban egy igen gyors perdületű, fényben ragyogó Egyszeres
kereszt, amely a Szeretet bármiféle megnyilvánulásakor, e szavak végiggondolásakor
vagy kimondásakor pontosan az általunk ismert formában, előttünk megjelenik.
Csakhogy az Örökkévaló, szent Dimenziókban nem csupán az Egyszeres
keresztnek létezik fényenergia - alakja; hanem fénylik a Kettős kereszt és a Hármas
kereszt is.
Ha pedig ez így van; próbáljunk ez utóbbiakra is rátalálni!
Az Örökkévaló Szeretet Kettős kereszt - fényalakja eleddig (az elmúlt 15 év folyamán) csupán két kifejezés megfogalmazása esetén mutatott hajlandóságot a
megjelenésre: Magyarok Nagyasszonya, s Regina Hungarorum. (S ha pl. e szokatlan
latin ragozásban csak egyetlen betűt, avagy ragot is változtatunk, a Kettős fénykereszt
nem hajlandó megnyilvánulni). Bizonnyal akadhat még olyan fogalom, avagy kifejezés,
amelynek kimondása esetén az energetikai Kettős kereszt fény-alakban, sokak által láthatóan megjelenik, de e sorok szerzője több ilyet nem talált. A helyzet itt kiéleződik, mert
Címerpajzsunkban és Országcímerünkben ősidők óta ott az ezüst színű Kettős kereszt,
s e Kettős kereszt mindig is a Magyar Apostoli Szent Királyság Szimbóluma volt.
Eleddig az Egyszeres keresztről és a Kettős keresztről volt szó.
A Kettős kereszt energetikai fényalakja csak sumér - magyar, kusita - magyar,
(egyiptomi), kánaánita - magyar, hun - magyar, szkíta - magyar, ordoszi - magyar, s
Kárpát - medence vonatkozásában értelmezhető, vagyis Magyar Apostoli Jelkép!
Ezzel a világ nem tud mit kezdeni, s ezért velünk sem képes mit kezdeni. De mi itt
vagyunk.

136

KERESZTEK

WWW.SZOKELAJOS.EXTRA.HU

Az érdekesség, amely az Egyszeres kereszt és a Kettős kereszt vonatkozásában
fennáll, az Egyszeres kereszt esetében kézenfekvőbben magyarázható:
A Krisztusi Szeretet, amelynek energetikai fényalakja a valóságos Egyszeres
kereszt, csupán a keresztény hitterületeken nyilatkozik meg energetikai
fénykeresztként. Az ugyanis, hogy valaki előtt a Szeretet milyen fény - alakot ölt,
jelentősen függ az illető hitétől és neveltetésétől. Vagyis mindenütt a Földön igaz, hogy
pl. egy hívő buddhista előtt a Szeretet Buddhaként, vagy buddhista mandalaként,
illetve általánosságban kinek - kinek a saját hite szerint ismert energetikai alakzatként
nyilvánul meg. Az, hogy látja e, vagy sem, az most itt nem számít. Csupán a fizikai
tény számít: A Szeretet sugárzó Dimenziói figyelik az emberi Szabad Akarat és az
emberi Gondolat megnyilvánulásait, s emberi Teremtő Erőnkre igen következetesen
reagálnak.
E szempontok szerint visszatekintve az Apostoli Szent Kettős keresztre,
szükséges megállapítani, hogy ezer évekkel ezelőtt, a sumér - magyar korban, a
kánaáni - magyar korban, stb. a Szeretet fényalakja korántsem biztos, hogy
energetikai Kettős kereszt volt, mert a Szeretet Kozmikus Intelligenciája minden
korban pontosan alkalmazkodott az adott korban élő hívő emberek mindenkori
Tudattartalmához.
Energetikailag az Egyszeres kereszt a Férfi princípiumán keresztül utat mutat a
Kettős kereszthez, amely Női princípium, s a Kettős kereszten át utat mutat nekünk a
Távoli Jövőbe, melynek energetikai fényalakja a Hármas kereszt.
Ismételve: Másutt, más népek esetében is létezik ugyanez az Üzenet, de a
Kozmikus Szeretet Élő fény - formátuma nem mindenütt Egyszeres kereszt, az
Ősanya energetikai fényalakja és Női princípiuma nem mindenütt Kettős kereszt, s
nem biztos az, hogy a Távoli Jövő energetikai fényalakja a világ összes népénél
Hármas - keresztként nyilvánul meg. Az viszont biztos, hogy közelségünkben a
régmúlt festményei és szobrai bővelkednek Hármaskeresztekben. Az Üzenet éppen
így másutt is Él, de Hármas keresztként a világban nem sok helyütt fog
megnyilvánulni. S vajon miként él bennünk a Távoli Jövő ősképe? Döbbenjünk rá,
hogy Tudat alatt mit tud a ma élő emberiség:
Tekintsük csak meg országszerte az önerőből épített házak és kerítések díszítéseit:
Különösen faluhelyen – de mint említettem, elsődlegesen az önerőből létrehozott
házak esetében –, minden ötödik - hatodik ház díszítőelemét, s minden tizedik kerítés
hasonló díszítését ezennel bemutatom.

Ezzel még a mai ember nem tud mit kezdeni, pedig e három vízszintes
díszítőmintát csupán egyetlen függőleges vonallal, közepén, össze kéne kötni:
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Annak az energetikai fényalakzatnak a neve pedig, amelyet ezen alkotás Szimbolizál: a Távoli Jövő, melynek még nem jött el az ideje!
Tizenöt - húsz évvel ezelőtt az előadásaimon rendre elmondtam, hogy az
ezotéria és a Hit eme (akkori) labilis szakaszában lehetőleg óvakodjunk a Hármas
kereszt rajzolgatásától és alkalmazásától, hirdetésétől és használatától, óvakodjunk a
felvállalásától, mert mi még az egyszeres életkeresztre; a Krisztusi Szeretetre sem
vagyunk készen, s éppen ugyanez vonatkozik a Kettős keresztre is, amely a Magyarok
Nagyasszonya fényenergia - alakzata.
Aki a Hármas keresztet bevállalja – mondtam akkor –, annak rendkívül megnehezedik az élete. De pontosan tudni fogjuk, hogy mikor leszünk erre készen, mert akkor a
Hármas kereszt láthatóan megjelenik.
Hát, megjelent!
Teljesen mindegy, hogy ki által, kik által, mi által, mert sohasem a hírvivő a
fontos, hanem az Üzenet. S Budapest felett az év végén, az ünnepi időszakban
Hármas kereszt ragyogott, jelezve ezzel az Üzenetet:
A magyarság immár megérett a sokszoros súlyok, az erőn felüli feladatok
bevállalására. Vagyis népünk Isten előtt a lelki - érzelmi érettség teljességgel új
vizsgafázisába lépett.
Az alábbi képen a Budapest felett ragyogó Hármas kereszt látható.
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A Hármas kereszt gyors perdületű fényenergia - örvénylése egy ma már (vagy
ma még) kevesek által használt kifejezésre (is) nyomban megjelenik, ez a kifejezés
pedig: a NAP - ÚT.
A NAP - ÚT és a TÁVOLI JÖVŐ egymással teljességgel rokonértelműek!
A NAP - ÚT hajdanában, még Babilon előtt, (amikor az Orion Beavató csillagképet még Vadásznak vagy Nimródnak nevezték), a magyarság Égi Útjának Egyenlítői
Fénykörét jelentette.
Az Egyistenhitű, Érdek nélkül nevelődött Kötelességrendű ősi magyarság mindig
is tisztában volt azzal, hogy ennek a jelenlegi emberiségnek a földi küldetése akkor ér
véget, amikor a NAP - ÚTON valamennyi emberszellem, Beavatást nyerve, EMBERRÉ
nemesedik.

Tőled függ, hogy miként éled meg.
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VA L Ó S Á G R A N Y Í L Ó A BL A K O K
I . VA L Ó S Á G R A N Y Í L Ó A B L A K O K
Életünkben a saját létezésünk Valóságra nyíló ablakai az érzékszerveink,
melyeken keresztül földi tapasztalásainkra sort keríthetünk.
A nyugati kultúrában a többség igen nagy jelentőséggel ruházza fel a lakást.
Egyéb más helyeken és kultúrákban nem a lakásnak, hanem az OTTHON - nak
tulajdonítanak jelentőségteljes szerepet.
Otthonunkban található három figyelemre méltó alkotás. Az első maga a fal,
amely egyidejűleg a másoktól történő elhatárolódás szimbóluma is. A másik kettő a
kifelé történő nyitás esélye; az ajtó és az ablakok, melyek szintén életünk szimbólumai.
Az ajtó és az ablakok jobbára csupán akkor kerülnek figyelmünk középpontjába, ha baj
van velük, illetve amennyiben másoktól valóban elhatárolódni igyekszünk.
Az ajtó, az ablak és a fal valójában bennünk található. Saját otthonunkban a
kitekintést és betekintést lehetővé tevő ablakok legfontosabbjai a hitek, tudományok és
az ezotéria, (legalábbis nem árt ezeken keresztül a világra, s benne önmagunkra
rácsodálkozni).
E rácsodálkozás kapcsán elsődlegesen fontos azonban a legszemélyesebb
tapasztalás! Vagyis teljesen mindegy, hogy nyelveket tanulunk - e, avagy az égbolton
található fekete lyukakról hallunk, templomi prédikáción veszünk részt, könyvet
olvasunk vagy magasröptű ezoterikus tanítást hallgatunk; az életünk végeztével
lepereg rólunk minden, amelyből nem szereztünk személyes tapasztalást.
Mivel önmagunkban folyvást valamiféle Hiányt érzünk, napjainkban divattá vált az
ajtó helyett az ablakon keresztül ki - be közlekedni. Ennek a tevékenységnek a neve
is: ezotéria.
Alapvető, otthonteremtő emberi szinten ez talán nem is okozna olyan nagy
problémát, hiszen mindegyikünk akkor és ott közlekedik, ahol és amikor akar. A
probléma „emelkedettebbnek" hitt szinten jelentkezik, vagyis amikor az első, második
vagy felsőbb emeletekről szeretne valaki az ablakon keresztül közlekedni. Merthogy a
legtöbb ilyen esetben befelé közlekedni majdhogynem lehetetlen, kifelé közlekedni
pedig roppant veszélyes.
Teljes mértékben ugyan nem zárható ki, hogy valaki egyes élethelyzetekben
szárnyalni is képessé válhat, ámde a legtöbb emberi eset azt igazolja, hogy e
szárnyalókból könnyedén törött szárnyú galamb lehet. Ez pedig az életünk bármely
területére igaz, amennyiben valahol is túlzásokba esünk.
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S teljesen mindegy, hogy e túlzást miként követjük el, s hogyan éljük meg, mert az
elbírálás nem a Földön, s nem az önző kis én - ünk szempontjai szerint történik.

II. A 2012-es évi nyári napforduló óta radikálisan
m ó d o s u l a z E m b e r i Tu d a t t a r t a l o m !
A nagy dolgok a maguk természetességében roppant egyszerűen történnek.
Naprendszerünk 1998. őszén egyidejű, tökéletes együttállással ráhangolódott a
Tejút Galaktikus Központjára. Feltehetően ugyanezen esemény kapcsán megtörtént a
Hetedik Pecsét feltörése, s az emberi világba azóta árad valamely hatalmas erejű
jobbító impulzus, amely képes lesz véget vetni az emberi faj Vízözön óta tartó
lealacsonyodásának.
1999. januárjától rendkívüli módon felgyorsultak az események, s tudjuk, hogy az
olmékok talán ha 4000, a maják több, mint 1000 éve vártak erre a jelentős dátumra,
amelynek mitológiai jelzése az Idő 20-szoros gyorsulását jelenti az Időspirálban.
2004. táján a tudomány végre felfedezte a Naprendszer 10. bolygóját, amelyet 7
évvel korábban az emberi faj eleddig meg nem élt, (de legalábbis elhanyagolt) érzelmi
töltése; a minden határon túl áradó, Megengedő és Felemelő Szeretet princípiuma
vetített az anyagi világba.
Ez az érzelmi szál lesz hivatott arra, hogy az emberiséget az eljövendő Vízöntő
Világhónap 2160 évén átvezesse, s ebben segítségére lesz az érzelmeink fegyelmező
ereje: a Számonkérés, amely a Naprendszer nem sokkal később felfedezett 11.
bolygója képében vetítette magát az égboltra.
Ily módon, a Halakat követő Világhónapban e két érzelmi töltés felkészül arra,
hogy az emberiség szívébe hatolva padlóra fektesse a birtoklás vágyát, az EGO
részvét-nélküliségét, a félelem és harácsolás ösztönerejét, s mindezek virágzó
sallangjait: a pártoskodást, a piacgazdaságot és a bankárvilágot.
A Naprendszer 10. és 11. bolygójának szellemi ereje az 1997-ben történt fizikai
megnyilvánulásaik óta folyamatosan hatással vannak minden emberre, de ezen
érzelmi töltések radikális beavatkozást – a tudatosság szintjén – eleddig szinte senkinél nem kezdeményeztek.
Ám a 2012-es nyári napforduló rendkívüli horderejű változásokkal párosult, amelyek létjogát a közel két héttel később bekövetkezett, jelentős kaliberű napkitörés pecsételte meg.
A Naprendszer 10. bolygója a tudománytól a SZEDNA nevet kapta. A SZEDNA
mögött álló hatalmas szellemi erő, a Megengedő és Felemelő Szeretet Krisztusi Ereje
látványos gyorsasággal megkezdte az arra alkalmas emberei kiválasztását, s elköte lezett serege toborzását.
E sorok szerzője az átlagosnál nagyobb figyelemmel fordul az emberi érzelmeink
következetes üzenetei felé. (E tevékenységét a verejtékező Tudomány még körülírni
sem képes, mint ahogyan azt sem értette meg, amikor a felfedezése előtt 7 évvel
csillagászokkal több ízben közöltem, hogy jó lenne, ha a 10. és 11. bolygót magyar
csillagász fedezné fel, s dicső őseinkről nevezné el. Nem így történt).
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Az egyes problémás emberekkel történő találkozásaim közepette, (s ki ne lenne
napjainkban problémás), elmondható, hogy 1997-től 2012-ig mindössze kettő olyan
nőnemű akadt, akiket a Szeretet eme princípiuma, (vagyis a 10. bolygó szellemi ereje)
megszólított. A 2012-es esztendő első hat hónapjában ismét ketten akadtak e szent
horogra, s mindkettőjük a Szeretet MEG NEM ÉLT, (vagyis önzetlenül tovább nem
adott) mennyisége miatt vált beteggé.
Nos, ezekhez az iménti arányokhoz képest, a 2012-es esztendő nyári
napfordulóját követő kb. két héten belül (napkitörés!) felbolydult minden, s dőlni
kezdett a megroggyant egoista emberi várkastély; a tébolyult racionális tudat:
Beszélgetőpartnereim zöménél sok esetben csakis az Önzetlen Szeretet (a 10. bolygó
szellemi erejének) princípiuma jelezte, miszerint az illető ez irányú teljesítményével
NINCS MEGELÉGEDVE!
Vagyis: aktiválódni kezdett e meg nem élt emberi érzelmi szál; a minden határon
túl áradó, Megengedő és Felemelő Szeretet, s ezzel egyidejűleg forradalmi
gyorsasággal módosul az Emberi Tudat!
Mivel is jár ez?
A történtekkel egyidejűleg, egyik napról a másikra, egyre többen arra fognak ébredni,
hogy a lelki békességet csupán oly módon érhetik el, ha tevékenységük a
továbbiakban a szeretetteljes szolgálat valamely formájára irányul. Ez pedig ezúttal
nem szóvirág, nem „nemzeti konzultáció”, nem „mi magyarok mindent megbeszélünk”
című miniszterelnöki elbizakodottság, hanem Angyali Érintés, röviden: Üzenet!
Mi is az Üzenet?
Az Üzenet sokak esetében immár egyértelműen az, hogy a Szeretet-Adó képességünk
nem üti meg a mértéket!
Ez az Üzenet, amelyet e jelentős szellemi karakter immár naponta megfogalmaz,
kétféle jelentéssel bír:
v

Akik eleddig nemigen próbálkoztak vele, mindazoknál jelzi, hogy a
Szeretet-Adó képességük MÉG kevés.

v

Akik pedig Önzetlen Szeretet adásában eddig is járatosak voltak,
azoknál ugyanez az Üzenet azt jelzi, hogy az általuk megszokott
Szeretet-Adó képesség MÁR kevés.

Többre, többre van szükség, hiszen óriási a Hiány, amennyiben Szeretet-Adásról
van szó!
Mert jelen hozzáállásunkból még nem származik fénylő aurájú Kárpát-Haza!
Mi történik, ha az illető az Üzenetet még nem érti?
Az történik, hogy szenved, s nem ébred rá ennek okára.
Mi történik, ha az illető az Üzenetet megértette?
Attól kezdve a gondviselés el is várja, hogy teljesítse újdonsült vállalásait.
Ez esetben azonban nem holmi hangzatos alapítványok támogatására, nem a
templomi ájtatoskodásra, s nem is a nagyképű farizeusságra kell gondolnia, hanem
mindazon önzetlen és számolatlan tevékenységek naponkénti megélésére, amelyek
az elkövetésük pillanatában határtalan belső örömmel, s némi alázattal párosulnak.
142

WWW.SZOKELAJOS.EXTRA.HU

VALÓSÁGRA NYÍLÓ ABLAKOK

Mi történik, ha az illető az Üzenetet megértette, de kényelmi szempontból,
félelmében vagy belső gőgje miatt megpróbál e feladata mellett eloldalogni, s
megpróbálja e keresztet elkerülni?
Semmi gond; a Szeretet mindent megbocsát… De ekkor belép a képbe a
Számonkérés (vagyis a Naprendszer 11. bolygójának szellemi ősereje), s letöri az
illető derekát, ha éppen tönkre nem teszi az életét. Mert ne feledjük, hogy akár Napról
vagy Holdról, akár pedig a 10. vagy 11. bolygóról van szó, Ők valójában a SAJÁT
ÉRZELMEINK égboltra vetített tükrei, a saját érzelmeink pedig sokkal jobban ismernek
minket, mint mi önmagunkat, s ellenük az EGO gőgös erejét mindhiába vetnénk be.
Aki pedig ezután sem ért az egészből semmit, annyit bizonnyal meg fog érteni,
hogy nem véletlenül nevezték régi-régi korokban az érzelmeinket angyaloknak, de
számos kultúra akadt, ahol isteneknek tekintették őket.
Radikálisan módosul az Emberi Tudat, s ebbe minden egyes élő ember
beleszámít!
A Szeretet Krisztusi Ereje győzelemre készül, s gyűjti angyali seregét; a bennünk
kialakuló, vagy alakulóban lévő odaadó, s örömmel szolgáló érzelmeket.
A SZERETET várja a jelentkezőket, de győztest csak egyfélét ismer: Aki naponta
önmagát képes legyőzni.

I I I . K A P C S O L AT O K
„A kapcsolatok soha nem a hatalomról szólnak"
(W.M. Paul Young: A viskó)
„A hatalomvágy elkerülésének az egyik módja az önkorlátozás"
(W.M. Paul Young: A viskó)
Az elmúlt évek során kb. 50 olyan emberrel találkoztam, akik elmondták, hogy
csupán csak amiatt tartanak luxusautót, merthogy egy-egy üzleti tárgyalásra érkezve
egyáltalán nem mindegy, milyen autóból szállnak ki. Az első benyomás nagyon fontos,
s papírajtajú Trabantból kiszállva nem lehet pályázatokat nyerni és üzletet kötni.
Erről nekem csak az jut eszembe, amit dr. Marlo Morgannak a Vidd hírét az
Igazaknak című könyve szerint az ausztrál őslakók az üzletről mondtak:
„Az üzlet nem kézzel fogható, csak megegyezés, az üzlet célja az üzlet, és
nincsen tekintettel semmire: sem az emberekre, sem a termékekre, sem a
szolgáltatásokra".
Amikor mérnökként a leendő munkahelyemre első ízben bementem, egyenként
bemutattak mindenkinek, egyúttal mindegyik ott dolgozó röviden bemutatkozott, ezt
követően megtekintettük leendő munkahelyi életterem minden zugát.
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Egyetlen nagy helyiségben, laza elosztásban 3 mérnök és 7 rajzoló dolgozott,
mindegyiküknek külön íróasztala és rajzasztala volt, s közéjük csöppentem magam is.
Ezen felül volt ott külön fürdő és öltözőhelyiség a mellékhelyiségekkel, (eszköztár,
takarítófelszerelés-tároló és konyha), valamint volt egy főnök is, akinek ajtaja mindig
tárva volt, de csak akkor volt szabad oda kopogást követően belépni, amikor kiszólt,
hogy „szabad". Ő egyébként egész nap lehajtott fejjel dolgozott, de azóta sem jöttem
rá, mit csinált.
Ezt követően megkérdezték ezen az első napon, hogy másnap tudnék-e kezdeni,
mire azt válaszoltam, hogy inkább holnapután kezdek, mert halaszthatatlan dolgom
lenne.
Másnap reggel szakadt munkaruhában, egy vödör mésszel és korongecsettel
megjelentem a leendő munkahelyemen, s kimeszeltem a fürdőszobát és a
mellékhelyiséget, mondván, hogy ilyen állapotok közepette még kezet mosni sem
vagyok hajlandó bemenni.
Évekig dolgoztam ezek után ott, s mindenki szeretett.
„Öröm és megelégedettség forrása kizárólag önmagunkban keresendő"
(Marlo Morgan: Vidd hírét az Igazaknak)
Tudd, hová tartozol!
„A megismert igazság kötelez.
Az élet igazán lényeges kérdéseire nem egy igennel vagy nemmel kell felelnünk,
hanem az egész életünkkel".
(Viz László)
Ha mégsem tudnád, hová tartozol, hívjuk segítségül Petőfi Sándort:
A kutyák dala
Süvölt a zivatar
A felhős ég alatt,
A tél iker fia,
Eső és hó szakad.
Mi gondunk rá? Mienk
A konyha szöglete.
Kegyelmes jó urunk
Helyeztetett ide.
S gondunk ételre sincs.
Ha gazdánk jóllakék,
Marad még asztalán,
S mienk a maradék.
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Az ostor, az igaz,
Hogy pattog némelykor,
És pattogása fáj,
No de: ebcsont beforr.
S harag multán urunk
Ismét magához int,
S mi nyaljuk boldogan
Kegyelmes lábait!

A farkasok dala
Süvölt a zivatar
A felhős ég alatt,
A tél iker fia,
Eső és hó szakad.
Kietlen pusztaság
Ez, amelyben lakunk;
Nincs egy bokor se', hol
Meghúzhatnók magunk.
Itt kívül a hideg,
Az éhség ott belül,
E kettős üldözőnk
Kínoz kegyetlenül;
S amott a harmadik:
A töltött fegyverek.
A fehér hóra le
Piros vérünk csepeg.
Fázunk és éhezünk
S átlőve oldalunk,
Részünk minden nyomor...
De szabadok vagyunk!
Ha pedig gyermekeidért aggodalmaskodnál, legjobban teszed, ha Rudyard
Kipling szavaival oktatod őket:
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Rudyard Kipling: Ha
Ha nem veszted fejed, mikor zavar van,
s fejvesztve téged gáncsol vak, süket,
ha kétkednek benned, s bízol magadban,
de érted az ő kétkedésüket,
ha várni tudsz és várni sose fáradsz,
és hazugok közt se hazug a szád,
ha gyűlölnek, s gyűlölségtől nem áradsz,
s mégsem papolsz, mint bölcs-kegyes galád,
ha álmodol - s nem zsarnokod az álmod,
gondolkodol - s becsülöd a valót,
ha a Sikert, Kudarcot bátran állod,
s úgy nézed őket, mint két rongy csalót,
ha elbírod, hogy igazad örökre
maszlag gyanánt használják a gazok,
s életműved, mi ott van összetörve,
silány anyagból építsék azok,
ha mind, amit csak nyertél, egy halomban,
van merszed egy kártyára tenni föl,
s ha vesztesz és elkezded újra, nyomban,
nem is beszélsz a veszteség felől,
ha paskolod izmod, inad a célhoz,
és szíved is, mely nem a hajdani,
mégis kitartasz, bár mi sem acéloz,
csak Akaratod int: "Kitartani",
ha szólsz a néphez, s tisztesség a vérted,
királyokkal jársz, s józan az eszed,
ha ellenség, de jóbarát se sérthet,
s mindenki számol egy kicsit veled,
ha a komor perc hatvan pillanatja
egy távfutás neked s te futsz vígan,
tiéd a Föld és minden, ami rajta,
és - ami több - ember leszel, fiam.
(Kosztolányi Dezső fordítása)

Mindezek kellenek ahhoz, hogy Magyarországon végre a magyar ember is
Ember legyen.

146

WWW.SZOKELAJOS.EXTRA.HU

VALÓSÁGRA NYÍLÓ ABLAKOK

I V. A J Ö V Ő F I Z I K Á J A
Föld - Anyánk nem ember által megszentelt Föld - idegáram - rendszere, mely
nem - anyagi jellegű, nem „fizikai", s már a Föld megszületését megelőzően létezett,
az elmúlt százezer év alatt nemigen változott.
Ezek az idegpályák zömében a Föld belső ügyeivel és az Élet koordinálásával vannak
elfoglalva.
Ám kicsiny része folyamatosan figyelemmel kíséri az ember földi tevékenységét, s
ennek megfelelően fogadókész és aktív, egyes helyszínei számunkra idővel
jelentőségüket veszítik, míg más helyszínek a Korszellem kívánalmainak megfelelően
megszentelődnek.
A legutóbbi, emberiség miatti korrekció a Vízözön időszakában következett be, az
atlantiszi papság által alkalmazott asztrál - mágiák visszahatásaként, mely korrekció
miatt az akkori templomaik energiatere használhatatlanná vált, ezzel egyidejűleg,
jövőbeni feladatainknak megfelelően más helyszínek szentelődtek meg.
Az újonnan megszentelődött helyszínek az emberi tudati szint minőségének
módosulása miatt azóta sem kerültek feltárásra. A tudati szint módosulása alatt
értendő, hogy a Vízözönt követően az addigi csoportlelkek helyett egyedi ÉN - tudatú
lelkek születnek a Földre, az atlantiszi minőségű embertestet pedig a Homo sapiens
teste váltotta fel.
Erősen megkérdőjelezhető, hogy értelem szempontjából ez a változás
előremozdító vagy a Föld sarába húzó volt - e, de az Emberlelkek evolúciós folyamatát
illetően mindenképpen a jövőbe mutatóvá vált, s előkészíthette a tizenkét emberi
érzékszerv napjainkban történő bevezetését.
Természetesen a hiteknek, tudományoknak és politikának elsődleges
kötelessége lett volna ezen Üzenet - értékű változások feltárása, ámde az ütőképes
emberi többség ehelyett, (a Vízözön óta) az EGO erejének, (a Személyes ÉN - nek), a
királyi és önző Önmagunknak a folyamatos ünneplésével és felmagasztalásával van
elfoglalva. Ez az az Út, amely az emberiség számára nemsokára lezárul, s a lélektipró
jogrenddel, bankárvilággal, kiválasztottsággal és farizeussággal együtt a porba hull.
Engedjen meg a Kedves Érdeklődő két mondat erejéig egy nem mai fizikát:
A magyarok által Szent György - hálónak elnevezett Föld - idegáramok, összes
interferenciáikkal együtt, kb. félkilométernyi szélességű sávokat alkotva vonulnak át a
tájakon. E Föld - idegáramok többszörös kereszteződéseinek legbensőbb
csomópontjaiban található az a mindössze talpalatnyi területű Kozmikus Csatorna,
mely oly módon szentelődhet meg, hogy annak felszín alatti részén két, egymást
kereszt alakban metsző föld alatti vízér energiarezgése találkozik.
Fenti meghatározás merőben energetikai jellegű. Annak esélye és előfordulási
valószínűsége, hogy az éppen megfelelő Föld - idegáram - kereszteződések eme
pontjai egyáltalában létezzenek, e sorok szerzője szerint minden tízezer négyzetkilométernyi területen belül kb. 20 esetben feltételezhető.
Annak a valószínűsége, hogy egy - egy ilyen helyszín Kozmikus Csatornája kellős
közepén kettős felszín alatti vízér egymást megfelelő módon keresztező energiasugár147
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zása optimális irányultsággal kialakuljon; minden ezer ilyen fellelt helyszínből egyetlen
eset, azaz: félmillió négyzetkilométerenként nem több, mint egyetlen ilyen megszentelt
Föld - idegáram - kereszteződés megtalálására lenne esély.
Maga a reménytelenség azonban még csak ezután következne:
Vajon ilyen arányok mellett mekkora lehetne az esélye annak, hogy az átlagosan
félmillió négyzetkilométerenként fellelhető egyetlen, s mindössze két cipőtalpnyi
méretű, megszentelődött Föld - idegáram - középpontban egy éppen arra járó ember
Krisztusi Feszületet állítson fel, s ráadásképpen ez a hely éppen egy kálváriadomb
tetején legyen?
Nos, csekély értelmű, de sok misztikus intuícióval tarkított alázatos kutatás során,
mai kicsiny országunkban két ilyen helyszínt is sikerült fellelni.
Ez pedig vagy arra utalhat, hogy a kereszténységen belül nem mindig volt ekkora
a sötétség, vagy pedig arra, hogy Valakik, nem földi létsíkon, a magyarságot igen
súlyos, elhivatott szerepre szánták.
Az egyik ilyen helyszín, melynek talpalatnyi Kozmikus Föld - idegáram központjában Krisztus feszülete áll, Budapest III. kerületében, a kiscelli kálváriadombon található.
Embernek nemigen szükséges a feszület talpalatnyi helyére, a Kozmikus Csatorna
középpontjába vágyakoznia, hiszen ez függőleges és vízszintes irányú energiaáramlásokból tevődik össze, s pontosan azért van ott a feszület, hogy nehogy oda álljon.
Elegendő, ha valaki pontosan a feszülettel szemközt, attól 1 - 1,5 méternyire mozdulatlanul megáll és átengedi magát a történéseknek, s az energiaáramlásoknak.
Tapasztalásunk szerint nagy kegyelem az, ha a rá ható energiákat egy mai átlagember ott a helyszínen spontán érzékelni képes. Ezen állapotban mozdulatlanul állva
az egészséges emberek felvillanyozódnak, a stresszelők oldódnak, a betegek gyógyulnak, avagy az egészségi állapotuk hathatósan javul.
Mindezek elérése érdekében csupán annyi szükségeltetik, hogy aki a Föld - idegáramba beáll, ily módon egymaga álljon ott, s lehetőleg a szűkebb környezetében se
sétafikáljon senki. Vagyis e tevékenység nem csoportfoglalkozás!
E helyszínen az imádság ereje sokat segít, hiszen éppen emiatt szentelődött meg
a magyarság részére ez a hely.
Jelzett helyszínen a sokszoros Áldás állapota árad, s ezen Áldást Hitétől és nemzeti
hovatartozásától függetlenül bárki igénybe veheti, hiszen mindannyian Föld - Anyánk
gyermekei vagyunk.
Jelzett helyszínt a Szent Margit kórház melletti, balfelől húzódó meredek utcácskán érdemes megközelíteni, a 14 stáció mellett elhaladva ráhangolódni, s
megerősödve ellenkező irányba, a kicsiny kápolna felé távozni.
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V. G o n d o l a t é b r e s z t ő a g y o r s u l ó I d ő b e n
Nagy kérdőjele az emberi világnak, hogy egy adott pillanatban éppen mire érett a
társadalmi többség, mivelhogy a megvezetett átlagember bármiféle újdonsággal
szemben – amennyiben az számára egyértelműen nem hízelgő –, az újdonság négyzetével arányos ellenállást fejt ki.
Bőven akad előremozdító információ, amely a felismerése pillanatában botrányosnak tűnhet a többség szemében, míg egyetlen generáció múltán ugyanezt már
megszokottként vennénk tudomásul. Ennek ellenére (vagy ezek mellett) akad olyan információ, melynek közreadása kétezer éve csak példabeszédek formájában lehetséges.
Mégis, amit jelen fejezetben közreadok, azt amiatt teszem, mert jelenlegi, igen
gyorsan változó történések kereszttüzében, s jelen társadalmi berendezkedés mellett
a társadalmi tűrőképesség immár semmiképpen nem képes elviselni – sem politikai,
sem gazdasági, sem ideológiai, sem erkölcsi szinten – egy generációnyi haladékot.
v

A hiányzó láncszem című könyvemben a Szárnyas Dimenziók sok - sok
megnyilvánulásának magnetikus energiaperdületi metszeti képe látható.
Közülük több energiaperdületi alakzat rajza e könyv lapjain nem középtájon,
hanem attól különféle irányokban, eltolva lett elhelyezve.
Akkoriban szándékkal nem utaltam arra, hogy mi okból lettek ezek az ábrák
szélre tolva, jobbra - balra elcsúsztatva. Gondoltam, akik kíváncsiak erre, majd
megkérdezik.
Immár megérett az idő – vagy annak szűkös mivolta –, hogy az ábra elcsúsztatások nem csekély okát sokan megismerjék:
Azokon a bizonyos ábrákon tehát, amelyek e könyvben találhatóak,
magnetikus energiaperdületi alakzatok láthatók. Ezek sajátossága, hogy amikor
bárki, bármelyik ábrára ráhelyezi az ujjait vagy a tenyerét, s néhány másodpercig
nyugalomban marad, az ábrán szereplő kétdimenziós rajz - alakzat az Embert
érzékelve nyomban háromdimenziós energiaperdületi alakot ölt, kölcsönhatásba
lép az energiarajzot megérintő Emberrel, s belép annak testébe.
Ily módon Isten angyalainak energiakisugárzásai és Áldás - állapotai érzés élményként
sokak
számára
egymástól
jól
megkülönböztethetővé,
felismerhetővé és megtapasztalhatóvá válhatnak.
Az egyes képek ábrái, rajzolatai pedig amiatt lettek a lapközéptől jobbra balra eltolva, hogy ugyanezen lap túloldalán véletlenül se kerülhessen egyik
ábra a másik háta mögé, mert így, érintésre az „égi energiák" megnyilvánulva
összevegyülnének – mely nem nagy baj –, de önmaguk tüneményes tisztaságában nem lennének általunk érzékelhetőek.

v

A Hetedik pecsét feltörése című csodálatos kisugárzású könyvecske
belsejében egy - egy kifejezés, oldalanként egy - egy szó, az átlagosnál jóval
vastagabb betűkkel lett kinyomtatva. E kiadvány tiszta tartalmánál fogva, egy
évtizeddel ezelőtt még nem utalhattam ennek okára, mert akkoriban ez még
korai lett volna. Gondoltam, aki kíváncsi lenne erre, majd rákérdez. Immár,
egyre gyorsuló események közepette, írásba foglalhatom ennek lényegét:
149
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A Hetedik Pecsét feltörése című könyvecskében, amely internetről ingyenesen letölthető, azért vannak az egyes oldalakon egymástól eltérő kifejezések
vastagabb betűkkel nyomtatva, mert amennyiben valaki a megismerés és Kapcsolatteremtés vágyával az adott vastagbetűs kifejezésre ráhelyezi az ujjait, az
ugyanezen elnevezéssel nevén nevezett tüneményes Égi Jelenség – emberi
érintésre – a Szárnyas Dimenziókból nyomban meglátogatja az illetőt.
v

A Hetedik pecsét feltörése című kiadványunkban, Isten és Ember közötti
felsorolásban 17 Hierarchikus Állapot, (dimenzió) szerepel.
Feladatom csupán e felsorolás írásba foglalása volt, s ezt Világhitek szerint
kellőképpen elemeztem is. Nyilván e Hierarchikus Állapotok számszerűsége
lehet ennél több, vagy kevesebb, számunkra ezúttal ennyi adatott. Itt leginkább
csak a „számszerűséggel" lehetne problémánk, ugyanis a Mennyek Országa
nem ennek alapján működik. Ennek helyességét majd a távoli Jövő fogja
eldönteni.
Ismétlem: Isten és Ember között 17 dimenzió nyilatkozott meg. Nem biztos,
hogy ez így igaz, de feltehetően egyenlőre csupán ennyi tartozik ránk.
Mégis, van azért itt valami, aminek következetességével igen kevés
tudományos eredmény lenne képes versenyre kelni:
Jelzett kiadványt több, mint egy évtizede jelentettük meg. Azóta, s ettől
teljesen függetlenül, Magyarországon három olyan, egymástól jelentős
távolságra lévő energetikai rendszert, Föld - Anya főoltárt sikerült fellelnünk,
melyek esetében ugyanez a 17 dimenzió, ugyanezen elnevezésekkel, egyetlen
kihagyás, többlet vagy eltérés nélkül, pontosan ugyanazon sorrendben,
(energiakvantumok formájában, s hasonló Áldás - állapotokkal) nyilatkozik meg,
mint ahogyan azt A Hetedik pecsét feltörése esetében olvashattuk.

E rövid tájékoztató gondolatébresztő célzattal lett közreadva, s aki ennek alapján,
kellő erkölcsi tartással megtiszteli az imént írásba foglaltakat, nyugodt lelkiismerettel
próbálkozva kiszakadhat a mai piacgazdasági cirkusz, politikai bábjátékok és
bankárvilág rabszolgakereskedelméből.
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VI. EMBEREK ARANYBAN

„Egy nép, akik évezreden át uraltak két kontinensnyi területet.
Egy birodalom, akik ellen a kínaiak védekezésül emelték a Nagy Falat.
Egy kultúra, ahol már 2500 éve ingben és nadrágban jártak.
Egy művészet, melynek alkotásait máig csodálja a világ.
Egy feltaláló nép, akiknek a szőnyegtől a kengyelen át az íjig és a fokosig oly sok
mindent köszönhetünk.
Egy haderő, amelytől Egyiptom, India, Kína és Róma is rettegett.
Egy társadalom, ahol a férfi és a nő egyenrangú és egyenértékű volt.
Egy történet melynek nyomait ma is fellelni az Altáj hegységtől hazánkig.
Egy eredet, amiből oly sok nép származott, Szakák, Etruszkok, Türkök, Hunok, Avarok
és mi Magyarok is.
Egy leletegyüttes, melynek kincseit a Tutanhamon lelethez hasonlította a világ.
Egy kiállítás, ahol most mindez látható, megtapasztalható és átélhető."

A nagyvilágot járó szkíta kiállítás 3 hónapig volt látható Magyarországon.
Amerikán keresztül érkezett hozzánk, s tőlünk indul európai körútjára.
E kiállítás szép, építő és tartalmas volt, s Hitet adónak bizonyult.
Ha bárki e kiállításon hiányosságot vélt volna felfedezni, akkor ez a(z)űr az illető
lelkében volt található, s e hiány a „hivatalos részről" történő támogatás elmaradásában leledzett.
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Tudvalévő, hogy saját honfitársaink akadémiai és tudományos álláspontja szerint
a magyarság a nyelvét és kultúráját a környező népektől lopta össze, illetve azoktól,
akikkel írástudatlanul és önálló szókincs nélkül, a pogány-kóbor száguldozásai közben
összeakadt.
E szkíta-(magyar) kiállításon fentieknek éppen az ellenkezőjét tudhattuk meg,
hiszen amint a kezdő idézetből, a legelső sorokból is kiderülhetett, dicsőséges őseinknek erre a lopkodásra semmi szükségük nem volt, hacsak nem tekintjük annak nyelvünk újabb, dicstelen „IMF, narkó, ATOM és klozet" szavait.
Ámde ami ezzel kapcsolatosan e kiállításon szintén felmerült, hogy hazai tudományos körökben egyéb másirányú lopásokról érdekes módon nemigen esik szó; pl.
hogy őskeresztény egyistenhitű templomainkból hová tűnt a mérhetetlen mennyiségű
szkíta-hun-avar-magyar aranykincs, avagy mivégből ékesítik ezek – számolatlanul és
bocsánatkérést mellőzve – Bécs, Párizs és London „művelt" nyugati világának múzeumi vitrinjeit és templomait.

Ősi kultúránkra visszatekintve, (kivételt képeznek tán a hivatalosított akadémiai
– leigázó – irányvonalat meghatározó „hozzáértők" politikai és tudományos körei,
merthogy ők „hivatalból" nyilván a majomtól származtatják magukat), e szkíta
kiállításon sokunk rádöbbenhetett arra, hogy (internet, mobil-telefon, hitelkártya, s a
műsorközlések silány valószerűtlenségei helyett) talán újólag inkább szkíta-magyar
lelkiségünket, s örökségünket; a hazai vizeket, földet és levegőt kellene tisztelnünk, s
napi imádságaink becses oltáraivá emelnünk, hogy ily módon ismét egymást tisztelő
és egyenrangú lehessen úr és szolga, hogy az Istenanya a Férfitársával karöltve
kivethesse magából a Kegyetlen és Bosszúállót, s EGY-ként vezessék a világot
teremtésmítoszokkal a természetkultuszon át: Hogy a mítosz ismételten Isten
Üzenete, a kultusz pedig az Ember Isten - keresése legyen.
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Mert csak ilyenformán, a MI ősidejű szkíta-magyar önismereti módszereinkkel
állítható meg a Föld kirablása, s az emberi világ rabszolgasorba taszítása.

Ma még ez az ÚT a tékozló nyugati világ és az ezt majmoló eszméletlen magyar
többség számára értelmetlen gyengeségnek tűnhet, de emberfejlődésünk jelen
sodródási ütemében immár nincs idő egy újabb, vérgőzzel teli, ezeréves vargabetűre.

Jelen állapot pedig a természettörvények értelmében, csak egyféleképpen
magyarázható:
Vízözön óta tartó mennyiségi változásainkat nemsokára valamiféle minőségi
átváltozás fogja követni, melynek során az emberi faj tudattartalma (is) módosul.
S ha nem a férfi és női egyenrangúság és Boldogasszony - tudat békés létezése
mellett döntünk, akkor az őskultúrák sorát lepusztító „nyugati" látszat-civilizációkban
érték nélkül, érdemtelenül, roboter-rabszolgaként elenyészik az ember, s vele pusztul
a Föld.
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Ezt természetesen a népek kirablásán, és gyarmatosításán felnövekedett, s
rabszolgatartáson megerősödött „civilizált" népek ma még nem érthetik, de a MI
szkíta-magyar lelkiségünk már érti ezt, s éppen ezt a mi lelkiségünket kellene minél
előbb átadnunk nekik. Csakhogy:
„Az emberiség nagy tanítói leghatalmasabban sohasem a szavakkal, de mindig
az életükkel tanítottak"
(Tormay Cecil)

Tőlük, a ma felkapott „civilizált" társadalmaktól csupán csak azt fogja számonkérni a Kollektív Emberi Tudatosság, amit ők más népekkel tettek, de tőlünk azt kéri
számon, amit a többség érdekében megtehettünk volna, mégsem tettünk meg.

Nem elegendő csodálkoznunk azon, hogy mi keresnivalónk itt, Közép-Európa
szívében, „ellenség" gyűrűjével közrefogottan.
Rajtunk (helyettünk!) már az sem segít, hogy génvizsgálatokkal megállapítást nyert; MI
már 40 000 éve vagyunk itt, s a vélt ellenségeink rendeződtek lassan körénk, hanem
túllépve az ezer éve tartó csodálkozáson, ideje lenne rádöbbennünk, hogy
tulajdonképpen Krisztussal ugyanez történt.
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S szkíta-magyar erkölcsi tartásunk még ma is, s romjaiból is folyamatosan azt
üzeni, hogy
„Akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon".
Szőke Lajos
Mert „az önszánta tisztaság tisztább minden törvénnyel őrzött tisztaságnál."
(Tormay Cecil: Szent Ferenc kis virágai)
A fotók az "Emberek aranyban" című szkíta kiállításon készültek.

Szkíta-magyar magaskultúránk dicsérete:
SZERETLEK! MEGBOCSÁTOK!
A két, címben szereplő kijelentő mondat Európában egyes-egyedül
Magyarországon, kultúránk magyar anyanyelvi szabályai szerint: FÜGGETLEN,
MINDEN KÍVÁNALOMNAK MEGFELELŐ, TELJES ÉRTÉKŰ TÖMÖRÍTETT mondat!
Mivel azonban Magyarországon a magyar gyerekeknek a Magas Nyelvtudományok a magyar anyanyelvi hagyományőrző szabályok helyett a számunkra idegenül
hangzó, bekeményített, idegenajkú nyelvtani szabályokra alapozott „porosz-utas"
útálatos nyelvtant tanítják, ezért a tudatunkba bele lett sulykolva, hogy mindkét, címben szereplő mondat úgymond: „hiányos mondat". Hát emiatt nem szeretik a magyar
gyerekek a „magyar nyelvtan" oktatott formáját.
Európa minden más népénél e címben szereplő mondatok az EGO erejével
kezdődnek; (ÉN szeretlek téged; ÉN megbocsátok neked). Számunkra ez olyannyira
idegen, hogy amennyiben egy magyar fiatal a saját anyanyelvén, ilyen körülményesen
igyekezne kifejezni érzelmeit és mondanivalóját, (ÉN szeretlek téged; ÉN
megbocsátok neked), egy-két próbálkozást követően minden bizonnyal új kapcsolat
után nézhetne.
Minden tiszteletem Győri-Nagy Sándoré, aki kultúrökológiai munkássága során
ezen összefüggésekre felhívta a figyelmet!
(Dr. Győri-Nagy Sándor: Környezeti Kommunikáció I-II.)
Röviden tehát: A Magyar Nyelv, a saját kultúrköri szabályai szerint, anyanyelvi
szinten teljes értékű, minden kívánalomnak megfelelő, rövid, tömör, mégis a környező
összes népnél nagyobb szókinccsel rendelkező, kifejező mondatok alkotására képes.
Az ilyen nyelv, mint a miénk, csak sok-sok tízezer (vagy százezer) év alatt, s
csupán helyhez kötött kultúrával rendelkező, békés életmódot folytató népeknél
csiszolódhat ki, s ilyen lehetett a Kárpát-medence, s annak Boldogasszony-tudatú
népe. Mert nem a népé egy-egy terület, hanem a területé a nép!
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Ezzel pedig homlokegyenest ellentétben; az EGO-jukat érvényesítő intervenciós,
hódító népek nyelvezete szókincskészletében felhígul, összemosódik, elmorzsolódik, s
manapság „globalizálódva" észrevehetően erejét veszítve, lassan elrongyolódni kénytelen.
Szkíta-magyar magaskultúránk nem csupán szkíta-magyar, hanem Kárpátmedencei, Globális, Bolygóközi, Kozmikus és Egyetemes!
Szkíta-magyar magaskultúránk nem a mi érdemünk, csupán örökségünk, s mi az
őrzői vagyunk.
Szkíta-magyar magaskultúránk magyar nyelvére büszkék lehetünk, mert nem a
pusztuló, hanem az elpusztíthatatlan nyelvek közül való.

V I I . A H E T E D I K P E C S É T F E LT Ö R É S E
Egy könyvecskéről szeretnék szót ejteni, amelyről többszáz visszajelzést
követően kiderült, hogy betegek magukra helyezik, kezükben tartják, s még az érintése
is gyógyít. Természetesen mi ilyesmit – ennek ellenére – sohasem bizonygattunk, de
azt állíthatjuk, hogy Hitektől függetlenül az Örökkévaló Szeretet, vagyis az Egyetemes
Világmegváltó Erő árad belőle.
E könyv sokak számára nehezen emészthető olvasmány lenne, de még elolvasni
sem kell, mert kézben tartva, olvasás nélkül is igazolni képes, hogy Isten felé,
Hazafelé haladó Utunkon nincs szükségünk semmiféle, férfidominancián alapuló
egyházi közvetítőközegre, amely kirekeszti a nőt, s elutasítja Isten Szentlelkét, a
Bölcsességet.
Hogy e könyv miért olyan - amilyen, gondolom, hogy ennek valami embertől
független OKA lehet. Ám még mielőtt bárki is elkezdene kutatni utána, e web-lap vége
felé ingyenesen rátalálhat, de hétköznapi értelemben bőven elegendő a színes
borítójának kinyomtatása és használata is.
*
Edgar Cayce, az amerikai Alvó Próféta az elmúlt évszázad első felében eleddig
példa nélkül álló ismeretanyagot hagyott örökül az emberiségre, melyben múltunk és
jövőnk történései, emberközeli dimenziók, egyéni sorsok és küldetések szerepelnek, s
ezek valamennyi fázisában ott a reinkarnáció. Életművében és próféciáiban ennek
ellenére igen kevés konkrét évszám, illetve dátum található. E kevesek egyike –
előrejelzése szerint – az 1998-as esztendő, amikor is – szerinte – az emberiség
egészét érintő, igen jelentős eseménynek kell bekövetkeznie.
Figyelte is fél évszázad múlva világszerte az 1998-as esztendőt a hívők és
kételkedők népes tábora, hogy a többség az év vége felé megnyugodva állapítsa meg;
„lám - lám, mégsem történt semmi különös"…
Pedig történt, csak éppen nem figyeltünk fel erre, vagy nem figyeltünk eléggé
oda. De hogy mi is történt 1998-ban, ez az információ csupán néhány évvel ezelőtt
jutott el hozzánk.
Mi, ettől függetlenül, A Hetedik Pecsét feltörése címmel még 1998 telén útjára
bocsátottuk e kis kiadványt.
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*
Annyit tudtunk, hogy a Hale - Bopp üstökös (arkangyala) 1997-ben már jelezte,
hogy valamire nagyon oda kellene figyelnünk…
Az információt, hogy mi is történt 1998-ban, Barbara Hand Clow: Maja kód című,
2009-ben magyar nyelven megjelent könyvében olvashatjuk.
Maga az információ egy ábra, amely sokezer év távlatában bemutatja a Nap
helyzetét a Tejút galaktikus síkjához képest. (lásd: 1. ábra).

1. ábra

Az ábrán 3 időpont látható:
v
v
v

hol állott a Napunk 3000 évvel ezelőtt,
mikor állott együtt a Galaxis síkjával (és központi magjával!),
s hol fog állni a Nap 3000 év múlva.

Nos, a középső dátum 1998, mely évben a Galaxis síkjával történő együttállással
egyidejűleg a Naprendszert teljes egészében áthatották a Galaktikus Központ erői,
mivel a Nap a Központ sugárzásába is egészen pontosan belekerült.
Léteznek erre vonatkozó tudományos megfigyelések, egyvalamiben azonban
valamennyi szakember egyetért: mégpedig abban, hogy e történés 1998. II. felében
következett be. Közülük (Barbara Hand Clow szerint; Édesvíz Kiadó: Maja Kód), az
Egyesült Államok Tengerészeti Obszervatóriuma az együttállás pontos dátumaként
1998. október 27-ét nevezi meg.
Ennek előtte komoly jelzésként hatott, hogy 1998. augusztusában egy összeomlott csillag nagyerejű sugárzásai bombázták a Földet. (Ilyen jellegű megfigyelés a tudomány fennállása óta nem fordult elő)!
157

WWW.SZOKELAJOS.EXTRA.HU

VALÓSÁGRA NYÍLÓ ABLAKOK

*
Ezúton közreadok egy 1993 és 2000 között általunk készített grafikont, amely
tulajdonképpen A Hetedik Pecsét feltörése című könyvünk tartalmának legrövidebb
összefoglalója lehetne, amint 17 dimenziót felölelve jelzi az emberközeli Szárnyas
Dimenziók 7 év alatt bekövetkezett változásait.

2. ábra

E grafikonon jól látszik, hogy kb. 1995. tavaszán megmozdultak a Dimenziók.
(Ennek előtte, a Vízözöntől napjainkig gyakorlatilag nem történt, nemigen történhetett
ilyen jellegű változás).
Jól követhetően a Magasztosabb Világok egyre intenzívebb mozgásba lendültek,
((s e folyamat egyre gyorsuló üzemben zajlott, de felismerve az Üzenet kódját, (az
„időfelezéses módszert"), immár mindenre jóelőre fel voltunk készülve)), mígnem egy
katartikus maximum elérését követően a folyamat minden fázisa pillanatok alatt
lecsengett.
Az a pillanat, amikor is (a grafikon tanúsága szerint) a gerjesztett állapot a legmaximálisabban áradt, 1998. október 17-én következett be, s aznap 1400 - tól 1518 - ig
tartott. (Természetesen „magyar idő szerint”, mivelhogy magyarok voltak a megfigyelők).
*
Jelzett eseménysor megfigyelésekor 100 ember volt jelen, köztük 40 fő miniszteri
létjogú bioenergetikai vizsgát tett szakember, merthogy annak ellenére összefogtunk,
hogy fogalmunk sem lehetett arról, mi fog történni.
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Ennek alapján állíthatom, hogy ilyen pontos megfigyelésre még a Próféták
korában sem adódhatott lehetőség.
Ezek után, több, mint 10 év távlatából, a Kedves Olvasóra bízzuk annak
lehetséges megfejtését, hogy a Tejútrendszer és a Napunk galaktikus egyenlítői
együttállása 1998. októberében valóban kozmikus Életáramába fogadhatta-e a Földet
és az emberiséget, s a Rejtett Dimenziók energiakvantumai valóban telibe találhattáke a Tejút központi magjával együttálló Naprendszert. Mert amennyiben erre Igen lenne
a felelet, az magyarázni lenne képes az azóta bekövetkezett eléggé zaklatott, ámde
mégiscsak eszmélő földi történéseket.
*
Jelzett történéseket mi magunk – utólag – a Hetedik Pecsét feltörésével azonosítottuk, s e kiadványunkra e web-lap vége felé bárki rátalálhat. Jelzett körülményeket
értékelve ugyanis:
Véleményünk szerint 1998. október 17-én 14 00 -kor megtörtént a Hetedik Pecsét
feltörése, s „csend lett a Mennyben úgy egy félórára".
Jelzett könyvben foglaltakhoz 1998. óta nem nyúltunk, abból nem vettünk el és
nem tettünk hozzá semmit. Aki ebből ért; az érti; akik pedig nem értik; azokkal nem
fogunk vitát kezdeményezni.
Hogy pedig mégis mit jelenthet a Hetedik Pecsét feltörése, az erre vonatkozó
ismereteket Dániel prófétánál és János: Jelenések Könyvében bárki fellelheti.
*
A szóbanforgó könyv és annak borítója egyaránt letölthető a www.szokelajos.extra.hu
weboldalról.
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A MAGAS ÉG AJÁNDÉKA, CSILLAGÖSVÉNYEN
„Egy napon, amikor már megszelidítettük a szeleket, a
hullámokat, az áradásokat, a gravitációt,
felfedezzük majd a Szeretet energiáit."
Teilhard de Chardin
A legsikeresebb és legszükségesebb tudatformáló Erő:

M A G YA R O K N A G YA S S Z O NYA , ( R E G I N A H U N G A R O R U M )
Fizikai szinten megnyilvánult egyetemes Életszentség. A legnagyobbak közül
való. Energetikailag lemeríthetetlen, küldetése a Vízözön óta a legfontosabb, mindig
készen áll arra, hogy a segítségünkre legyen, s birtokosává válhat minden útkereső.
Energetikai fényalakjának fellelési helye: a Pilis-hegység. Azon erők leghatal masabbika, amelyek a Kárpát-medence népeit békességes szövetségre, boldogabb
létezéshez segíthetik.
Lemúriában és Ataiszon istenanyai rangban volt, a Vízözönt követően ÉLETANYA
lett a neve, a mitológiákban mint ÉLETFA szerepel, szent hegye Pilisszentlélek mellett a
Szentléleki tető, szent növénye a bodza és a rózsa, sumér-korabeli szent madara a füsti
fecske, tündöklő energetikai fényalakja a KETTŐS KERESZT. Segítségével testünk az
Élet templomává, az ÉLETANYA szálláshelyévé válhat.
„Kézzel fogható" kivitelben Magyarországon sikerült elérhetővé tenni.
A 2000. esztendőig csupán a REGINA HUNGARORUM megszólításra nyilvánult
meg, s azóta is csupán a MAGYAROK NAGYASSZONYA megnevezést fogadja el.
Immár szégyenkezhetnénk, hogy ennyire megkésve ismertük fel benne a Kárpát-Haza
patrónusát.
Ősidők óta a magyarsággal él, mégis, közel és távol – nemzeti hovatartozástól és
bőrszíntől függetlenül – bárki megszólíthatja, de kiváltképpen szíves-örömest létesít
kapcsolatot gyermekekkel s kismamákkal, ezzel is érzékeltetve, hogy „Odaát" nem a
becsapható nemzettudat, hanem a lelkiség számít. Nem lenne azonban Életszentség
a neve, ha „csak úgy egyszerűen", alázat nélkül, szennyezett tudattartalommal is, bárki
birtokolhatná.
Aki ugyanis ezt követően érdeklődik, s keresni kezdi, csakis általunk hozzájuthat
egy MAGYAROK NAGYASSZONYA (REGINA HUNGARORUM) elnevezésű kapszulához, (dimenziókapuhoz), amelyen keresztül vízbe vezetve – vagy emberi érintésre –
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az ÉLETANYA, mint kimeríthetetlen végtelen mögöttes Erő, önnön tetszése szerint,
áradó Szeretet-energiaként megnyilvánulhat, s a KETTŐS KERESZT fényalakja
megjelenik. Maga a kapszula tehát lemeríthetetlen, (hiszen benne szinte semmi
nincsen), s csupán használójától fog függeni, hogy az illető készen áll-e az aktiválásra,
azaz: a REGINA Erejének befogadására.
Aki ezt a világon bármi más módon ugyanígy elérné, örömmel állunk elébe, hogy
bemutassa nekünk.
Máig kb. 15 ezren igazolhatják vissza, hogy jelenvalósága milyen boldogító erőt
jelent a családban. Kivitele egy család részére egy életre szól, önmagát örök időkig
regenerálja. Vízbe vezetve minden formában segít, mindamellett 200 liter vizet órák
alatt, játszva polarizál úgy, hogy a víz illata, íze és selymessége jól érzékelhetően
megváltozik. Áldásos hatását mindaddig kifejti, amíg víz nem éri a belsejét,
megbontani ezért nem érdemes, szétszedés esetén elszennyeződik. Megkülönböztető
jelzése: a lila színű kupak, s az alsó, nemzetiszínű színjelzés.
Részletes és javasolt alkalmazási módját ugyanez a fejezet, külön alcím alatt
tartalmazza. Az alkalmazás módjáról fényképekkel ellátott tájékoztató található a
Nyomtatható dokumentumok címszó alatt.

*
Amikor Szepes Máriával élete utolsó riportját és filmfelvételét készítették,
mindenki figyelmét elkerülte egy apróság; s erre valahogyan azóta sem kérdezett rá
senki: Mária néni mindvégig jól láthatóan a markában szorongatott valamit, amelyet a
jó ismerősei szerint még étkezés és fürdés közben sem volt hajlandó letenni; mert ő
ennek tulajdonította hosszú, tartalmas, s aktivitásban bővelkedő életét.
Ez a valami a Magyarok Nagyasszonya érzelmi finomenergiája volt.

*
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Pilisszentlélek falu Szent László-forrása
Pilisszentlélek Szent László-forrása a Magyarok Nagyasszonya (Regina
Hungarorum) szent hegyének őrzője. Viharvert állapota és elapadt vize igazolja, hogy
az elmúlt néhányszáz évben sok gondja akadt velünk, emberekkel, s hogy a Női
princípium HOLD tartományában a férfienergiákkal óvatosan kell bánni. Az elfeledett
forrás elalgásodott tavacskája felett Szent László neve ettől függetlenül, kősziklába
vésve, messziről is jól kiolvasható.
Csekélyke vízhozama ivásra, hazaszállításra egyáltalán nem javasolható, ellenben
teljesen egyedülálló fényenergia-alakját és kiváló energetikai sajátosságait közvetlenül
a Magyarok Nagyasszonya (Regina Hungarorum) szent energiáját követően, második
legjobbként érdemes megemlíteni.
A több, mint 50 féle „égi" energiamintázatot egymással összehasonlítva elmondható, hogy bár mindegyikük teljesen egyedi, karakteres, specifikus és megmásíthatat lan életszentség hordozója, ettől a pilisszentléleki Szent László-forrás energiaképlete
mégis annyiban eltér, s oly módon segít, hogy mindenben alkalmazkodni igyekszik az
emberhez.
Lehetséges felhasználása:
Rendkívül hatásos az e forrásnál tett látogatás, s az ott eltöltött, megszentelődött
időtartam. A forrás jelenlegi vízhozama legfeljebb, ha egy arclemosásra, helyben
alkalmazott borogatás készítésére elegendő, de amennyiben sűrűbben látogatjuk, a
vize tisztulni, s a vízhozama növekedni fog. Elsődlegesen az életszentségének
energiamintázatát volt szükséges az eljövendő generációk számára átmenteni, hiszen
olyan elképesztő módon alkalmazkodott az ember alapvető igényeihez, hogy
finomenergetikai jellemzőit zaklatott korunkban nem nélkülözheti az emberi világ.
Megőrzése a romolhatatlan mikrokristály-kapszulákba történő átmentéssel volt
lehetséges, mert ily módon, odahaza bárki naponta annyi polarizált vizet készíthet
(teának, borogatásnak, leves készítéshez, növények locsolásához, állatok itatásához,
gyümölcsök tartósításához) saját magának, amennyire éppen szüksége van.
A mikrokristály-kapszulák használatával kapcsolatosan a web-lapon közölt információk a mértékadók. Amennyiben e finomenergia-kódot kézben tartva, markunkba
szorítva használjuk, vagy borogatásként pakolást készítünk a segítségével, akkor fontossá válik a mikrokristály-kapszula néhány tízpercenként történő „tisztítása", amelyet
zsinórmintázatra helyezéssel érhetünk el, ha pedig polarizált vizet készítünk a segítségével, akkor ehhez kb. 3 óra polarizálási idő szükséges.
A már egyszer polarizált víz nyugodtan forralható, fagyasztható, hatását tartósan megőrzi.
A pilisszentléleki Szent László-forrás mikrokristály-finomenergia-formátuma a
legalkalmasabb arra, hogy az orvostudomány kísérletezni kezdjen vele, s ez
elősegítené e forrás újrafelfedezését és kiránduló, avagy zarándokhellyé válását.
[Energiakapszula jelölése: FEHÉR kupak, FÁBÓL készült lencse alakú
gyöngyszem-azonosítóval.]
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A Szent László-forrás energiája nem azonos
Szent László energiájával!
Néhány félreértést követően szükségessé vált annak megfogalmazása, hogy a
lourdesi, pilisszentkereszti, csobánkai Szűz Mária-szent források energiaminősége
nem azonos Szűz Mária energiájával, s nem azonosak még csak egymással sem,
mert energetikailag nem létezhet két teljesen azonos rezgésállapotú, (energiaminőségű) szent forrás.
Éppen így, a pilisszentléleki Szent László-forrás energiája sem azonos Szent László
energiájával, s a világon fellelhető Szent László-források között sincs két azonos energiatartalmú, s egyikük sem azonos Szent László energiájával.
Durva hasonlattal élve, s „földiesen"; valamennyi embernek két füle, két szeme
és két lába van, mégsem azonosak egymással.
Mindezeket azért volt szükséges megfogalmazni, hogy némi magyarázattal szolgáljon
mindazok számára, akik emiatt esetleg megütköznének.
Ezek a finomenergiák nem a mi anyagi világunk részei. Esetükben félanyagitípusú asztrális hatásokról van szó, amelyek leginkább a mi érzelmi töltéseinkkel
lehetnének összemérhetőek.
Minden ilyen finomenergia szívesen vegyül valamennyi hasonló típusú energiával
– legyen az emberi szempontból jó vagy rossz –, vagyis kölcsönhatásba lép velük.
Kölcsönhatások távlataiban gondolkodva, valamennyi kölcsönhatás alapvetően két
tényezőt feltételez. A szent forrásokra visszatérve, ezek egyike a nevezett szent
energiáját kisugárzó közeg, (amely lehet forrásvíz, szikla, ereklyetárgy, stb.), a másik
pedig az ezen energiát észlelő, befogadó emberlény karakteres felkészültsége, lelkiérzelmi tartása, amellyel az észlelt szent energiához viszonyul, (általánosságban
rontva vagy javítva azon).
A jelentkező (vagyis észlelt) szent energiát az az észlelő (vagy akár erre
érzéketlen) emberlény képes a legtisztábban befogadni, megőrizni, továbbítani, akinek
a legszemélyesebb emberi energiaállapota azonos a Teremtő Isten energiaképletével.
Hadd ne igyekezzünk igazolni, hogy ilyen ember nincs, illetve feltehetően ilyent igen
ritkán hord a hátán a Föld, (s nekünk éppen emiatt kellett kitalálnunk erre a
„kölcsönhatás" kifejezést).
Ezen kölcsönhatások természetes állapota, hogy amennyiben valaki történetesen
a Szent László-forrás energiáját (a vízzel együtt) hazaviszi, ezzel hazavitte az aktuálisan adott szent forrás energiáját, de immár a saját emberi energiaminőségével
vegyítve. Tovább bonyolítva, vagy inkább alakítva, „fűszerezve" ezt az eseményt; ezzel
hazavitte nem csupán a szent forrás (évszázadok óta megalapozott) energiaminőségét, hanem Pilisszentlélek falu jelenlegi legélőbb lelkiségét is. Ha pedig ezzel a vízzel
valakit megkínál, ezzel máris továbbadta a falu jelenlegi lelkiségét, a szent forrás energiaminőségét – hozzátéve a saját energiaminőségét is –, s mindezeken tovább alakít a
vízzel megkínált személy energiaállapota (és így tovább), s ez idáig már a negyedik
energetikai áttétel a kölcsönhatásban. (Emiatt javasoljuk a jól ismert zsinórmintázat
minél gyakoribb alkalmazását, mely e feleslegességeket megszünteti).
Kicsit hasonlatos ez az energetikai kölcsönhatásokkal tarkított kötelező létforma a
hétköznapi táplálkozáshoz, (az étkezéshez), vagyis ez amolyan „energetikai
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táplálkozás", amely csekély odafigyeléssel (és lelki-érzelmi tartással) előre tervezhető,
s megvalósítható ennek a legoptimálisabb módja.
Olyanná tehető ez, mint a rituálé, melynek kialakítható egy megszokott rendje,
akár a fürdési ceremóniának, a fogmosásnak vagy az étkezési szokásoknak. Így
odafigyelhetek arra, hogy kikkel kell kapcsolatba kerülnöm, milyen energiákat fogadok
be, s ehhez – kellő tisztasággal – én magam mit adok hozzá.
Sajnálatosan mindenütt az tapasztalható, hogy e szokásmódok kialakítása során nem
mindig a legjobb és legszebb változatot sikerül megvalósítanunk, s a hétköznapi
tülekedésből hazahurcolnunk.
Adott energiaminőség egy átlagember esetében naponta alakul, formálódik, hogy
majd egyszer, amikor ennek elérkezett az ideje, a földi test levetését követően megállapodjék, illetve „mérlegre" kerüljön.
Mihelyt az ember elhagyja a Földet, alapvetően egészen más energetikai
jellemzők hatáskörébe kerül: utóléri az az energiaállapot, amelyet az összes eddigi
életei során sikerült megvalósítania.
Amennyiben valaki (az előző) földi életei során nagyot alakított a lelki-érzelmi
tartásán, ez az energiaállapot lesz a jellemzője, s az illető az Örökkévaló Tudattartalmán nagyot emel.
Nagy kegyelem ez, amely ezek után minden elkövetkezendő földi élete során
boldogítóan visszaköszön, hacsak egy sikertelen életével galád módon le nem rontja
azt.
Az átlagember természetes állapota, hogy az egymást követő földi életei során
– ha lassan is, de – mindinkább jobbul.
Jobbulhat természetesen egy előző életeiben „szent" életet élő ember is, hiszen a
„szentté avatás" földi ceremóniáit is emberek találták ki, s nincsen azon Krisztusi
Pecsét.
Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy (habár a Köztes Lét „magánügy"), a
nem földi közegben tartózkodó emberszellem „égi" energiaminősége, s a gyatra földi
létünk energiaminősége egymással össze nem mérhetőek! Minden egyes, földi életet
vállaló, (vagyis ide születő) embernek kivétel nélkül tüneményes az égi hazánkban
tartózkodó Örökkévaló Tudatának az energiaállapota!
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É R D E K N É L K Ü L I S Z E R E T E T- E N E R G I Á K A Z E M B E R I
V I L Á G S Z O L G Á L AT Á B A N
Az az ember, aki az élete során nem képes megvalósítani a polarizált létezést,
előbb - utóbb beteggé válik, s szinte mindig boldogtalan. A polarizáltságtól a félelmek,
görcsök, kétségek, gyűlölködés, egoizmus, állati ösztönerők, stb. térítik el, melyek a
saját tudattartalma, gondolatai eredményei.
Ezért, alábbiakban röviden összefoglalva bemutatjuk e nem - anyagi, érzelmi
finomenergiák polarizáló változatait, melyek a természetben ennyire nyilvánvalóan
sehol nem fordulnak elő.
E finomenergiák hatására – a tudomány által máig megmagyarázatlan módon – a
legkeményebb vizek is selymes tapintásúvá válnak, ízük - illatuk megváltozik, s
valamennyi változatuk egyedi, Szent Erőként funkcionál. Kezünkben tartva – közvetlen
hatásként –, vagy vízzel az emberi szervezetbe juttatva, magasztos harmonizáló
energiaként az Életerőt fokozzák, s megpróbálnak bennünket naponta, (a LELKÜNK
jelzései alapján) rávezetni földi életünk feladataira.

M E LY I K É R Z E L M I F I N O M E N E R G I A K I K N E K , M I B E N
KÉPES SEGÍTENI?
Az érzelmi finomenergiák megismerésével az ember egy új világot ismerhet meg,
s ily módon kiszakadhat a racionalitás és haszonelvűség taposómalmából.
AZT, HOGY KI, MELYIK ÉRZELMI FINOMENERGIA TÚLZÁSBA VITELE VAGY
ELHANYAGOLÁSA, MEGÉLÉSE VAGY TOVÁBBADÁSA MIATT AKADT EL,
KÖNNYEDÉN KI LEHETNE DERÍTENI, DE JELENLEG NINCS ERRE SEMMIFÉLE
FÓRUM. PEDIG EZT KIDERÍTENI IGEN ÉRDEMES LENNE, MERT EZ AZ
ELHANYAGOLT TÉNY A LEGTÖBB TESTI BETEGSÉG GYÓGYÍTÁSÁNAK ALAPJÁT
KÉPEZHETNÉ.
E HIÁNYT, TÖBBLETET VAGY EGYÉNI KÉPESSÉGEKET A 4 ŐSELEM, A 7
ŐSPRINCÍPIUM, VALAMINT EZEK FELSŐBB OKTÁVJAI SZINTJÉN KÜLÖN - KÜLÖN
SZÜKSÉGES VIZSGÁLNI, DE E (RÖVID) VIZSGÁLAT EREDMÉNYE MINDENKIBEN
ÖNMAGÁBAN REJLIK.
PÉLDAKÉNT ÁLLJÉK ITT A 7 ŐSPRINCÍPIUM, MINT FONTOSSÁGI SORRENDBEN AZ ELSŐK:
NAP:
A NAP – szerű érzelmi megnyilvánulások és próbatételek támogató energiája:
(Energetikai fényalakjának fellelési helye a Pilis - hegység).
A FÉRFI alapenergiája!
Amennyiben egy férfi odahaza nem képes kibontakozni, ha nem hajlik a családfő
szerepkörének megélésére, ha a munkahelyén gyenge vezetőnek bizonyul, ha kevés
az önbizalma – s olykor még ez a kevés is elpárolog –, ha otthon asszony uralkodik
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helyette, s amennyiben az atyai tiszteletet harciassággal, kiabálással, esetleg
durvasággal igyekszik kivívni és pótolni, akkor saját önbizalmának, teremtő erejének,
sugárzó áradásának megteremtésében kizárólag a NAP - ság érzelmi töltése segíthet
neki, (s környezetének), gyógyító értelemben is.
[Energiakapszula jelölése: SÁRGA kupak és SÁRGA beazonosító szín]
HOLD:
A HOLD - szerű érzelmi megnyilvánulások és próbatételek támogató energiája:
(Energetikai fényalakjának fellelési helye a Pilis - hegység).
A NŐ (hiányzó) alapenergiája!
Az emberi világot az Elfogadás, Beletörődés, Odaadás, Megbocsátási készség,
Alázat, Béketűrés, Türelem és az Anyaság hiányai fogják buktatni.
Ha egy nő túl férfias, ha odahaza az asszony uralkodik, az ő szerepkörét
– helyette – a világon senki nem éli meg, s ebbe lassan belerokkan a Föld és az
Élet (!). Ha mindezen visszásságok (visszaütve) nőnél vagy férfinél alhasi, gyomor és
bélrendszeri, allergiás, (férfiaknál prosztata) problémákkal párosulnak, akkor ezen
csak a HOLD - ság szelíd energetikai töltése segíthet. Olyanformán segít, hogy
megszünteti a legfőbb OK - okat, amelyek a Tudattartalmon keresztül térítik el az
embert a Boldogság Kék Madarától, s pillanatonként a Gondolat Erejében termelődnek
újra. (Ez az a folyamat, amelyet polarizációval meg kellene állítani)! A HOLD - ság
energiatöltése segítené, formálná, oktatná, szoktatná személyiségünket, s ma
Föld - anyánknak és az emberi világnak erre lenne a legnagyobb szüksége.
[Energiakapszula jelölése: FEHÉR kupak és EZÜST beazonosító szín]
MERKUR:
(Energetikai fényalakjának fellelési helye a Pilis - hegység).
Az információ, kommunikáció, üzleti érzék, társasági élet próbatételeinek támogató energiája.
[Energiakapszula jelölése: KÉK kupak és KÉK beazonosító szín]
VÉNUSZ:
(Energetikai fényalakjának fellelési helye a Pilis - hegység).
Amennyiben egy nőnek csekély a női önbizalma avagy túlságosan férfias a
természete, ha elégedetlen testi adottságaival, ha férfi vagy nő szívesen fordulna a
művészetek vagy az anyatermészet megismerése felé, akkor a VÉNUSZ segítségét
kell kérnie.
[Energiakapszula jelölése: SÁRGA kupak és ZÖLD beazonosító szín]
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MARS:
(Energetikai fényalakjának fellelési helye a Pilis - hegység).
Aki férfiként teljes értékűen nem képes megélni a férfiasságát, a tettrekészséget,
küzdőszellemet és olykor a harciasságot, annak a MARS - sal kell személyesen
megismerkednie, s igénybe venni segítő támogatását. De tévút, ha a NAP melegségét
a MARS harciasságával igyekszünk pótolni.
[Energiakapszula jelölése: PIROS kupak és PIROS beazonosító szín]
JUPITER:
(Energetikai fényalakjának fellelési helye a Pilis - hegység).
A bőség, áradás, nagyvonalúság, szeretet és Törvény kifejezője. Van, aki
nagyvonalúan „árad” a világ felé, s közben elhanyagolja a családját. Akad, akinek
„mindene” a család, s emiatt a világba tekintve nem szívesen vállal feladatokat. Van,
aki „mindent megtesz másokért”, de önmagát nem becsüli, de ennél is gyakoribb, hogy
önmagát értékeli, senki mást. Nos, ők azok mindannyian, akiknek a JUPITER
harmonizáló hatását kellene kérniük.
[Energiakapszula jelölése: LILA kupak és LILA beazonosító szín]
SZATURNUSZ:
(Energetikai fényalakjának fellelési helye a Pilis - hegység).
Az önfegyelem, az Akarat, a Belső Út képviselője, a Test feletti uralmunk legfőbb
energiája.
Mozgáshiány, elhízottság, számítógépes kockafejűség, pipogya alkat, akarathiány,
következetlenség, munkahelyi sápadtság, „parlagfű allergia”, tehetetlenség és egyéb
lustaságok esetén csakis hozzá fordulhatunk. Mert ha ő fordul hozzánk, az sok esetben fájdalommal jár.
[Energiakapszula jelölése: FEHÉR kupak és SZÜRKE beazonosító szín]
JELZETT FINOMENERGIA-KÉSZLETBŐL A MAGYAROK NAGYASSZONYA
(REGINA HUNGARORUM), VALAMINT A VALÓSÁG (lásd később!) ENERGIÁI, MINT
LEGFONTOSABBAK, FOLYAMATOSAN ELÉRHETŐEK.
A többivel kapcsolatosan, amennyiben érdeklődne, indokolt esetben keresse e
web lap gondozóit! (lásd: KAPCSOLAT címszó alatt).
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É R D E K N É L K Ü L I S Z E R E T E T- E N E R G I Á K
ÉRZELMI ENERGIAKÉPLETEINEK
J AVA S O LT A L K A L M A Z Á S I M Ó D J A
Kedves Útkereső Társunk!
Amennyiben valamely érzelmi-hangulati töltését erősíteni szeretné, illetve
kívánatos lenne naponta azt megélnie, a megfelelő mikrokristály-kivonat segíthet ezen.
A Csillagösvény Bt. intelligens mikrokristály szerkezeteket adott közre - örökös
használatra -, amelyek állaga mindaddig biztosított, amíg a kapszulában lévő tiszta
pamut-hordozóközeg át nem nedvesedik. A mikrokristály-szerkezet a minőségét
- felbontás nélkül - időtlenül megőrzi, ilyen állapotban egymás energiáit sem
befolyásolhatják. (Az esetleges átnedvesedést a belső tartalom megfeketedése jelzi).
A kapszulákat felbontás nélkül kérjük használni!
A kiválasztott energiakapszulát (felbontás nélkül) üvegnyi, műanyag-flakon vagy
kancsó vízbe helyezzük. Ezen állapotban az a víz tetején úszik.
Adott víz a kapszula tartalmának energiatöltését 3 - 4 óra alatt átveszi. Ezt
követően, a vízből kivéve és leszárítva az energiakapszula tartósan eláll, s bármikor
ismételten felhasználható.
Illetéktelen kezekbe kerülve a kapszula műanyagburkolata kellemetlen energiákat
vehet át, amelyek a kapszula tartalmát nem befolyásolják. Helyesen tesszük, ha ilyen
esetekben, felhasználás előtt a kapszulát 10 percre zsinórmintára helyezzük,
(amelyeket mi adunk, de odahaza is elkészíthető).
További tennivalók a vízzel:
Az ily módon, elsődlegesen energetizált víz FÉNYVÍZ, nem energiatöltetű
akkumulátor, hanem DIMENZIÓKAPU! Etalon-energiaminőségként nyomban kifejti
hatását,
fogyasztható!
Orvos-egészségügyi
szempontból
mégis
ajánlatos
megjegyezni, hogy ez az elsődlegesen polarizált (energetizált) víz elsősorban nem
elfogyasztás célját szolgálja. Aki immunerősítés, érzelmi állapotjavítás céljából ebből
az energiából vizet, gyógyteát, stb. kíván készíteni, az elsődlegesen energetizált víz
köré helyezzen originált palackozású forrásvizet, illetve üvegekben tiszta ivóvizet
úgy, hogy azok az etalonnal összeérjenek. E másodlagos vizek az etalon-víz
energiáját másnapra átveszik, s maga az etalon mindaddig újra és újra
felhasználható, amíg illetéktelen kezekbe kerülve energetikailag el nem
szennyeződik. Ha ez mégis megtörténne, a mikrokristály-kapszulával új etalon-vizet
kell készíteni. Az érzelmi etalon-energiák mikrokristály-kapszulái nem romlandók, le
nem merülhetnek, időtlenül elállnak. (Ugyanabba a vízbe több változatuk is
belehelyezhető).
Az alkalmazás módjáról fényképekkel ellátott tájékoztató található a Nyomtatható
dokumentumok címszó alatt.
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Belső titkaim
Közel 30 éve annak, hogy elérhetővé tettük a forrásvízbe vezetett egyik legszentebb érzelmi finomenergiát, a Bölcsesség női princípiumát. Ettől a nem anyagi világbeli
energiatartalomtól az ivóvizek fizikai állaga selymes tapintásúvá és illatossá válik.
Jómagam az egyik legelső ilyen üvegpalackot (illetve forrásvízbe vezetett finomenergiát) azóta is használom. Persze, nem iszom meg, hiszen a palack energiája örökkévaló, hanem ennek az energiának a közreműködésével polarizálom az ivóvizemet.
Azóta a Bölcsesség erejét visszavontuk, mivel mégiscsak helyénvalóbb, ha a Bölcsesség maga dönti el, hogy ki az, akit meg kíván látogatni. Helyette többféle szent
energiát kódoltunk forrásvízbe, majd a későbbiek során szárazanyag-tartalmú kapszulába, mely örökös használatra készült. Ezek sajátossága a polarizáltság magas foka, s a
polarizált ivóvizeink egymástól eltérő energiájú, ízű, illatú és zamatú sokféle variációja.
Mivel az ily módon kezelt vizek nem anyagi szintű szent energiatartalma az
emberi érintéstől (is) nyomban elszennyeződik, a polarizátorokhoz egyszerű eljárást és
tisztítóeszközt mellékeltünk.
Amíg tehettük, javaslatot tettünk arra vonatkozóan is, hogy kinek melyik energiapolarizátorra van szüksége, de a tömegesen fellépő igények miatt erre ma már nincs
lehetőség. Ellenben, hogy kinek melyik polarizátorra lenne szüksége, az a könyveim
tartalmából kiolvasható. Hogy a választást megkönnyítsük, az általánosságban
leginkább szükséges érzelmi finomenergiatartalmat leghelyénvalóbban Magyarok
Nagyasszonya (Regina Hungarorum) néven azonosítottuk be, s őt a leginkább
elérhetővé tettük. (Az elnevezéssel nem volt gond, mivelhogy jelzett finomenergia
csakis erre a megszólításra hallgatott). Ezen felül mindenki maga döntheti el, hogy
melyik másik finomenergiát szeretné választani.
Ma már – amíg csak módunkban áll –, csupán szárazanyag-tartalmú finomenergia-kapszulákkal foglalkozunk, melyekkel bárki annyi ivóvizet, fürdővizet polarizálhat – élethossziglan –, amennyit csak akar.
A tisztítás módját is közreadjuk, hiszen ezek a nem anyagi világbeni finomenergiák az
emberi érintéstől hamar elszennyeződnek.
A használói e finomenergiákkal jobbára etalonvizet készítenek, s ezen etalon
köré helyeznek originált forrásvizes palackokat, vagy pedig magát a finomenergiakapszulát helyezik a vízbe.
A polarizáló hatás akkor is érvényesül – s ez az én személyes módszerem –, ha
a finomenergia-kapszulát cellux-szal egy vízzel telt üvegpalack vagy műanyag-flakon
külső felületére erősítem. Ily módon nem áll fenn annak a veszélye, hogy a kapszulák
szárazanyag-tartalma átnedvesedik.
A cellux-szal flakon oldalára felerősített finomenergia-kapszulát még véletlenszerűen sem éri víz, a kiürülő palack pedig akár csapvízzel is folyamatosan utántölthető.
Fekete színű üveg vagy fekete színű műanyagflakon esetén a polarizáló hatás nem
érvényesül! A polarizációval kapcsolatosan eddig nem adódott probléma. A problémát
inkább az jelenti, hogy a többféle finomenergia-kapszula közül ki melyiket válassza.
(Egyidejűleg vegyesen több finomenergia is alkalmazható).
A Magyarok Nagyasszonya kapszula az, amelyik leginkább ajánlott és hozzáférhető. Amennyiben valaki pl. egészségügyi okból, vagy az eleddig sikertelennek vélt
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életútja miatt pl. ősprincípiumi finomenergiát választ, tekintettel kell lennie arra, hogy
az életünk során az ősprincípiumok gyakorta váltják egymást.
Majdhogynem közhely, hogy a férfiak és a nők egyaránt a Hold-energiából szenvednek hiányt, illetve a nőknek Nap-energiából erőteljes többletük van. Ez tükröződik
minden vonatkozásban az össz. emberi viselkedésünkön éppen úgy, mint bolygónk
állapotán.
E kapszulák segítenek a hiány pótlására is és a többlet levezetésében is. Finomenergiával polarizált ivóvíz fogyasztása esetén az emberi szervezetben egyfajta
magas szintű harmonizáció zajlik, amely több esetben évtizedes problémákat, életviteli
hibákat képes helyrebillenteni, illetve valamennyi variációjuk az érzelmi teltségünk pillanatnyi harmonizációjában segít.
Be kell vallanom, hogy valamennyi érzelmi finomenergia-polarizátor kódolását
magam végzem, s ennek lényegét senkinek átadni nem fogom. Hogy miért nem, azon
gondolkodjék el ki-ki, önmaga. Személyes véleményem szerint ugyanis – bár ez a
képesség a születése jogán bárkinek megadatott –, jelenleg kevesek lennének annyira
felkészültek, hogy az egyes életszentségek energiaminőségét önnön gyarlóságukkal le
ne rontsák; illetve hogy az életszentségek tiszta megnyilvánulásához szükséges másfél órás felkészülést és imádságot minden alkalommal produkálni legyenek képesek.
S annál is inkább igaz ez, merthogy léteznek élethelyzetek, amikor az ehhez
szükséges lelki felkészültséget produkálni magam sem vagyok képes.

Kérdések és kétségek esetén kérjük forduljon e web-lap készítőihez!
A web-lap tartalmával kapcsolatos valamennyi kérdésre, szakmai részletkérdésekre e web-lap készítői adnak felvilágosítást.
Szőke Lajos az elérhetőségét megszüntette, levelekre nem válaszol.
A finomenergia mikrokristályok jelenvalóságát pásztázó elektronmikroszkópos
felvétel igazolhatja, de bármelyikük alkalmazása esetén a legkeményebb víz is selymes tapintásúvá válik, s íze, illata is megváltozik.
Kérjük, kétségei esetén tőlünk kérjen felvilágosítást!
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A ZSINÓRMINTÁZATHOZ
A Nap és Hold mellett a legősibb ábrázolási módok egyike, amelyet az
előbbiekkel szemben nem szükséges túlmisztifikálni.
Vele és általa olyan Vízözön előtti rajzos ábrázolás képe vetül elénk, amely
tetszetős vonalvezetése mellett valóságos (bio) - energetikai jellemzőkkel is
rendelkezik. „Erejét" az alkalmazott vonalvezetés közben az Idő minőségének
ritmikusan visszatérő váltakozása gerjeszti.
Mintázatát tekintve annál erőteljesebbnek tekinthető, minél kiegyensúlyozottabb
és pontosan íveltebb a külső és belső körívek vonalvezetése. Egyáltalában nem
lényeges, hogy e rajzolt energianyerő alakzat hány hurokból és hány kereszteződésből
áll.
Ami lényeges, az az, hogy rajzolása közben nem szabad megállni, elakadni,
egy - egy részre visszatérni, belejavítani, írószerszámot felemelni, másik kézbe venni,
gyorsítani vagy lassítani, mert ilyenkor éppen az Idő minősége az, ami csorbát szenved, s az alkotást elerőtleníti, érvényteleníti. Általában két sor rajzolt alakzatot alkalmazunk, amelyet ugyanazon kézzel kell készíteni!
A Sumért követő legtöbb festett és rajzos ábrázolása Egyiptomból, a Királyok
Völgyéből kerül elő, hazánkban a 24 Hun Törzsszövetség fennállása óta, (tehát ősidők
óta), mint a döngölt padlójú ősi templomok, közös helyiségek és hálószobák locsolási
mintázatának leggyakoribb előfordulása vált ismertté.
Somlósi Lajos gyönyörű tanulmánya szerint e mintázat előfordulása a közel
félszáz locsolási mintázat között a legszámottevőbb, (mivelhogy locsolási rajzolatának
megvalósítása a legkönnyebb), s döngölt „padlójú" tisztaszobák és hálószobák
természetes nedvességének pótlására máig alkalmazzák. De ugyan, ki ne próbált
volna locsolókannával, gumi vagy műanyagtömlővel hasonlóképpen udvart, járdát
locsolgatni? E mintázat minden magyar ember vérében benne foglaltatik, akár a Nap
és a Hold.
Tekintsünk meg a zsinórmintázatról egy majdnem élő ősi, egyiptomi ábrázolást:
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Természetesen a legtöbben nyomban felismerni vélik a huszárok mentéjén látható
zsinórmintázatot, hiszen az energetikai lényegük azonos; E vonalvezetés a gonoszság
ahrimáni kóborló energiáktól (félelem, ösztönerők, vágyak) megvéd, a vonalvezetés
összhatása pedig erőt ad és feltétlenül gyógyít.
E zsinórmintázatokat illetően – ahhoz, hogy értelmezni legyünk képesek
„nem - fizikai", azaz; a tudomány által vissza nem igazolt hatásait –, bizonyos irányok
meghatározása nagyon fontos: Ha egy ilyen mintázatot lerajzolunk, s azt egy percre
képként felrajzszegezzük, akkor a vele szemben álló irányt (mintha televízió
képernyőjét néznénk), előre mutató iránynak, a hátoldalát hátra mutató iránynak, míg a
szélek félkörív - rajzolatait oldaliránynak tekinthetjük.
Szemből, tehát előre irányban (a rajzolás módjától erőteljesen függő), kb. 2
méterre hatoló energetikai sugárzása van, amely oldalirányban csekély mértékben
széttartó, enyhén szórt sugárzást jelent.
E, bioenergetikai jellegű, mégis teljes mértékben technikai sugárzás a
földsugárzásokat módosítani képes, önnön energiájával mintegy: távol tartja azok
közül pl. a Hartmann - hálót, amely annyit jelent, hogy ellentartó erőként helyette van
jelen. Ebből következhet az is, hogy állandó „védelemként" óvakodnunk kell az
alkalmazásától, mert könnyen meglehet, hogy azt hihetnénk: a földsugárzás esetleges
nem kívánt hatásait „kivédhetjük" általa, ám néhány hét múlva e zsinórminta hatása
válik ártalmunkra (pl. a fekhely alatt állandóra elhelyezve). (A földsugárzások az
emberi gondolat vezérlése alatt állanak, mint ahogyan a betegségek is az emberi lélek
jelzései).
E zsinórmintázat az éteri aurát módosító hatásával sok - sok féle technikai
polarizációs sugárzást bomlasztani képes, (a csillogó padlóvázáktól a csillogó
karácsonyi csomagolópapírig), s bármely tárgy letisztítható vele (ha pl. a nagypapa
kabátjának, esernyőjének érintésekor görcsös alhasi fájdalom nyilall belénk, vagy a
főnökünk székébe beleülve félóra múlva aranyerünk lesz).
E zsinórmintázat a karakterrel nem rendelkező asztrális energiákat (pl.
természetgyógyászati rendelőben betegről leszedett betegségrezgéseket) egyszerűen
felőrli, az éteri aurákban lévő testi gyulladásos folyamatokat, kialakuló
betegséggócokat kézrátétes „kezeléshez" hasonlatosan lecsillapíthatja. (Mivel ezen
eszköz főként technikai sugárzás – összetevőket gerjeszt, a továbbiakban azt
érzékelni képtelen, hogy az egyes betegségek esetén az alkalmazása időben meddig
használ, s mikortól kezd el ártani. Éppen ugyanez a súlyos problémája az
állandómágnesek ellenőrzés nélküli alkalmazásának!).
Arra pl. igen jó, hogy olyanok széke alá helyezzük (vagy a szék ülőkéjének alsó
részére ragasszuk), akikből folyamatos gyomorgörcs, prosztatafájdalom vagy egyéb
hideglelős energia árad, s olyan embereken sokat segíthet, akik naphosszat másokat
érintenek, masszíroznak, gyógyítanak, mások használati tárgyait kell, hogy érintsék,
vagy sznobok között ülve kénytelenek egy - egy színházi előadást végigszenvedni.
E zsinórmintázatok tehát az értelemmel telt, ártó asztrális energiákat (szidalmak,
mocskos szavak, átkozódás), nem képesek megszüntetni, csupán az átvett, átélt buta
szórvány - sugárzásokat számolják fel, de sok esetben ennyi is éppen elegendő.
Emberek százezrei élik nyomorult, hideglelős életüket az ANTSZ által előírt
műköves, járólapos üzletekben, hidegpadlós helyiségekben, amelyek sugárzó
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„hideglelős" energiája, (amelynek a helyénvaló elnevezése: cementsugárzás),
éjjel - nappal térdig hatol fel, s a nemesebb belső szerveink energetikai zónáit és
beidegződéseit károsítja. S hiába van 40°C meleg, az illető a melegpadlós emeleti
panelben is (lábról) állandóan fázik, s valóban fel is fog fázni.
Bármely üzletet vezetni, szolgálni, csak műkőre helyezett deszkalapon állva
szabadna!
Gyerek ne aludjon olyan, betonra helyezett kiságyban, amely ágy alatt csak
hidegpadló, padlószőnyeg, műparketta van! Minimum: keményfa - parketta, hajópadló,
vagy egycollos deszka kerüljön a betonra, szőnyegpadlóra (!), ott ahol gyerek
üldögélve játszani, vagy aludni szokott! A cementsugárzás igen alattomos,
orvostudomány számára ismeretlen hatás! Gondoljunk csak bele: felnőttnél térdig
hatol! Nos, akkor meddig érhet ez egy olyan gyereknek, aki ilyen helyen naphosszat a
földön üldögélve játszik? (Olyan érzés, mintha ősszel, nyakig, mocskos lápvizenyőben
ülne, s olyan tüneteket is okoz).
A zsinórmintázat e helyzetben is észrevétlenül segít, s ily módon segítő
szándékunk a családtagjaink értetlensége szempontjából nem fog botrányba torkollni:
v
Nézzük meg alaposan, milyen irányban kellene a cementsugárzást
„mentesíteni", hogy legyen a lakásban egy olyan hely, ahol valóban jól érezzük
magunkat. (Több, patinás kollégiumban évszázadok óta (!) a kerengőben
mozaiklapokból kirakott mandalákkal hárítják el a térdig hatoló cementsugárzást!!)
v
Ezen irányt alapul véve próbáljunk a fal mellé zsinórmintázatú papírlapokat
állítani, (nem fektetni), hogy megsemmisítsék a cementsugárzást, s szétzilálják az
egyéb felesleges technikai sugárzások százait. (Az erőteljes elektromágneses
hatások, mikrohullámú sütő, mobiltelefon, stb. ellen e zsinórmintázat semmire sem jó).
v
Addig kísérletezzünk, amíg azt nem érzékeljük, hogy a cementhatás hideg
bizsergése kellemes melegérzetet keltő hatássá nem szelídül!
Húsevő, racionális, egész nap mozgó férfiembernek e zsinórmintázat hatásairól
felesleges említést tennünk, mert aki csípőből „nem hiszi"; az meggyőzhetetlen, s
képtelen azonosulni mások fájdalmával mindaddig, amíg az neki is nem kezd fájni.
Sokat segíthet érzékenyebb embereken, ha a számítógép, televízió képernyője
alá egy - egy zsinórmintát helyezünk úgy, hogy az a képernyő széle előtt kiérjen,
látható legyen.
Zsinórmintát könnyű rajzolni. Jó hozzá a golyóstoll, mégjobb a filctoll, de rajzról,
fénymásolattal is átvihetjük.
Mi (kb. 20 éve), ember által érintett szobrokat, képeket, érzelmi
megnyilvánulásokat, szent finomenergiákat tisztítunk vele, hogy róluk az emberi
gyarlóság energiái leperegjenek.
Ismétlem: minél pontosabbak a rajzolt félkörívek, annál erőteljesebb az
energetikai hatás. A félkörív - rajzolatok és kereszteződések száma teljesen
közömbös. Az számít, hogy rajzolás közben a vonalvezetés folyamatos legyen, közben
megállni, akadozni, vissza-visszatérni, javítgatni, lassítani, gyorsítani, Nem szabad!
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Ne csodálkozzunk azon, hogy amennyiben 4,5 órás imádságot követően
rajzolunk egy zsinórmintát, akkor ahhoz képest az általunk előzőleg rajzolt
zsinórmintázatot már csapnivalónak fogjuk érzékelni, (már aki érzékelni képes). S ez
így is van rendjén.
Vannak esetek, amikor a zsinórmintázattól illik óvakodni:
v
Ha valakinek gyakoriak a migrénes fejfájásai. Ez esetben ne tűrjön meg a hálószobájában, (éjjeliszekrényén) televíziós készüléket, magnót, rádiót, (mobiltelefont),
CD-ket, DVD-ket, (ezoterikus könyveket), (elemes karórát, és ébresztőórát) és
semmiféle mágnest!
v
Amennyiben valaki állandómágnesekre lett érzékeny, mindezeken (fentieken)
kívül, kerüljön mindenféle ékkövet, fémnyakláncot, mobil-telefont, televíziót,
számítógépet, s minél sürgősebben kezdjen valamely immunerősítő testi tréningbe
(úszni, futni, kirándulni), a saját érdekében!
Van, amikor a zsinórmintázat nem használhat: pl. autógarázs vagy lakatosműhely
van a hálószoba alatt. (Az ezermester szinte sohasem fog megbetegedni, csak az
asszony és a gyerek).
De előfordult már, hogy többezer évvel ezelőtti, az előző emberiség által
elátkozott tárgyak kerültek a lakásba. No, ezek hatásait sem lehet zsinórmintázattal
kivédeni.
Sokáig őrizgettem egy fényképet a cementsugárzás hatásáról: egy védett,
többszáz éves hársfasor mellett beton villanyoszlopokat szereltek. A szerelők a fákra
valóban nagy figyelmet fordítva, az egyik (szintén többszáz éves) hársfa egyik oldala
mellé, (anélkül, hogy a fát megsértették volna), több mint 50 db. beton villanyoszlopot
fektettek a földre, tárolás céljából. Harminc nap alatt e fának pontosan ez az oldala
(tehát az egyik fele) csontra leszáradt és elpusztult. A teljesen szétszáradt faoldalt és
levélzetet mintha függőlegesen hatoló késsel metszették volna ki az Életből; ez volt
látható.
Kérésre e sorok szerzője a zsinórmintázatok néhány jellemzőjét és felhasználásának módját próbálta bemutatni. Mivel jómagam kultúrtörténeti, történelmi,
népművészeti, rituális hagyományokat nem vizsgáltam, ezúttal csupán a zsinórmintázatok energetikai jellemzőiről igyekeztem említést tenni, s ugyanez vonatkozott az
alkalmazhatóságra is. Amennyiben ezzel bárkinek is segíthettem, úgy azt mondanám,
máris érdemes volt. Ha ezen írás bárkit is felbosszantana, kérem, nézze el nekem!
Szőke Lajos
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VALÓSÁG
(Mélység és magasság kulcsa az emberben)
Lehetséges közreadása és megismertetése mögött a magasztosabb Világok
ösztönző támogatása áll. Ennek ellenére nem mindenkinek lesz rá igénye, szüksége
és képessége.
A VALÓSÁG energiamintázatának anyagi világba hozatala rendkívül bonyolult,
ezért alkalmazásával kapcsolatosan az alábbi tudnivalók és megszorítások
szükségesek:
v
v

v
v

v

v

v

v
v
v

E finomenergia-aktivátort víz-közegbe helyezni Tilos, s vele polarizált, gyógyító
vizet készíteni Tilos!
E mikroenergia-töltetet, egy - egy próba erején túl, másra ne ruházzuk át.
(Családtagok 2 perces „tisztítást" követően, egymás közt használhatják.)
Energiaminősége ugyanis mindenkor alkalmazkodni igyekszik használójának
érzelmi és energetikai állapotához.
Fontos sajátossága, hogy minden időpillanatban a leggyengébb pontján érinti
meg az ember testét és lelkét.
Alkalmazása esetén elsődlegesen fontos a csendben és mozdulatlanságban
történő, háborítatlan elmerülés és odafigyelő jelenlét.
Az alapvető ráhangolódási forma: csendben és békességben ülő, vagy fekvő,
laza testhelyzet.
A VALÓSÁG finomenergia-aktivátorát (a mikrokristály-kapszulát) ülve a
tenyerünkben kell tartanunk, fekvő helyzetben pedig lazán a hónunk alá
szorítjuk, hogy közvetlenül a bőrünkhöz érjen.
Közben kerülnünk kell minden felesleges mozgást, s figyelmünket testi-lelki
rezdüléseinkre, s testi érzeteink változásaira kell fordítanunk.
Alkalmazásának időtartama: 1,5 – 2,5 óra (!) , miközben e finomenergiaaktivátor a testünk frekvenciáit, vibrációját, folyamatosan közelíteni igyekszik a
FÉNY felé.
Ez a lehetőség: maga a Kegyelem!
Alkalmazása közben, 15-20 percenként, két percre „tisztítani" érdemes. Ez
abból áll, hogy a VALÓSÁG finomenergia-kapszuláját két percre a mellékelt
zsinórmintázatra helyezzük, hogy belőle a testünkből átvett negatív rezgésállapotok eltávozhassanak.
Amennyiben használata közben szünetet tartunk, ezt követően mindenkor a
pillanatnyi, új energetikai állapotunkhoz igyekszik alkalmazkodni.
Ezen energiatöltet ember által lemeríthetetlen, s élethosszig tartó, napi hasz nálatra alkalmas.
Amennyiben megbontjuk, esetleges nedvesség hatására annak tartóssága
elenyészik.

[Energiakapszula jelölése: PIROS kupak és NEMZETI SZÍNŰ beazonosító szín]
Jelen termékeink alkalmazásához sok örömöt és jó egészséget kívánunk.
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Mindazok számára, akik internettel nem rendelkeznek, akik a számítógép
hamiskás képernyője helyett szívesebben böngészik a jó könyvek lapjait, e web-lap
anyagát egy kedves lélektársunk adományából, önköltségi áron, szép ajándékképpen
elérhetővé tesszük.
Szőke Lajos meggyőződésével ellentétben (Goethe: „a név csak füst és lárma"), csak
dedikált példányokkal szolgálunk. Tekintettel arra, hogy e web-lap anyaga bárki által
ingyenesen kinyomtatható e korlátozott számú lapozható formátummal kiváltképpen a
nyomtatási lehetőséggel nem rendelkezőkre és az ajándékozni szándékozókra
gondolunk.

Az emberiség égi eredetű ABC- jelrendszere című könyvet, spirálozott formában
elérhetővé tettük. Akik a (dedikált) könyv-formátumot szeretnék lapozgatni, kérjük,
jelezzék igényüket!
Érdeklődni: Polgár Éva (info@szokelajos.extra.hu)-n.
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Akik emlékeznek Szőke Lajos könyveire, (Irányítható földsugárzások, Befolyásolhatatlan földsugárzások, A hiányzó láncszem, A hetedik pecsét feltörése, Anonymus-2000,
Az emberiség égi eredetű ABC-jelrendszere), mindazok számára a Van egy folyó című
összeállításunk folytatást jelent.
Akik még nem találkoztak az imént említett Ismeretlennel; (a rejtett dimenziókkal),
azok számára a Van egy folyó gondolatébresztő tanulmány lehet.
Mert bonyolultabb ez a világ, mint amilyennek látszik.

ANONYMUS-2000
E kiadvány olyanformán állott össze, hogy ennek részleteit néhány oldalanként
havonta postán megküldtük mindazoknak, akik ezt igényelték. Ez két teljes évig tartott,
s az ezredforduló nem jelzett, apró részletei lettek belerejtve.
E lapokat egyesek tovább adták másoknak, volt aki gyűjtögette és rakosgatta, s többen utólag beköttették, ilyenformán maradhatott fenn.
Nem hisszük, hogy mindezen sorok különösebb értéket képviselnének, hiszen-e rövidke
periódust felölelő meseszerű összeállítás aligha számít a történelmi korok múló viharai
között, ám azóta mégis többen olvastak bele néhány részletébe, mint akik hajdan, postán keresztül megrendelték.
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Figyelmeztetések kora
Tizennyolc évvel az elhangzása után ismét elérhetővé tettük Szőke Lajos Figyelmeztetések kora című
egész napos tanfolyami előadásának rövidített jegyzetét, melynek üzenete máig aktuális.

Történetek létünk problémáinak megértéséhez
Környezetünkben időegység alatt sokkal több
történés zajlik, mint eleddig bármikor, bonyolultabbá vált
ez a világ, s mára valóban semmi sem állandóbb, mint a
változás.
A legújabb-kori technikai lehetőségeink és az élet
sokrétűsége önmagában senkit nem tesz boldoggá, ha
mi ezt a boldogságot nem óhajtjuk.
A látszat manapság jobban becsapja és megviseli
az embert, mint bármikor ennek előtte, mert mára nem
titok, hogy valós boldogságunkat nem csupán az átélt
pillanataink, hanem a megfogalmazott gondolataink és a
történésekre adott reakcióink is befolyásolják.
E kis kiadvány példákon keresztül próbálja értésünkre adni, hogy ebben az új
világkorszakban, mely nemrégiben vette kezdetét, elengedhetetlen a nem várt történésekre való ráhangolódásunk nyitottsága.
Mert a jól bevált régi sémák, melyekre támaszkodhatnánk mára már nem érvényesek.
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É L E T K É P E K A M Ú LT B Ó L
(2014. február 11.)

Az a folyamat, melynek során a fizika kénytelen volt elnézni a fejem felett,
esetemben egy bikával vette kezdetét.
Könnyű dolga volt annak, aki gömbvillámokkal foglalkozott. Azt nyomban
leállították, mert már veszélyeztette a „fizikai tudományok" beszűkült létezését.
De amivel magam foglalkoztam, ahhoz „komoly ember" nem óhajtott hozzászólni.
A metafizikai tünetcsoport
Egy bikával kezdődött, aki új istállóba kerülve „meghülyült" (a gazda szerint),
mivelhogy azonnal szorosan az egyik falhoz simult, s jobbra-balra ingatni kezdte a
fejét.
Persze, hogy a bika nem tehetett erről, az állatorvos kénytelen volt mégis esetleges
„idegrendszeri problémákra" gyanakodni, mert nem tanult mást.
Pedig csupán a régi istállóba kellett volna visszahelyezni, mert a régiek még tudták,
hogyan kell istállót telepíteni, de ezt sem a tervező, sem az engedélyt kiadó hivatalnok,
sem az aljzatot betonozó kőművesmester, sem pedig a megbízó ma már nem tudhatja.
Az új helyre telepített istálló ugyanis (véletlenszerűen) föld alatt áramló vízerek
kisugárzásába lett felépítve, s ezt érezte meg az állat.
Egy bikával kezdődött, ezt követte egy másik bika. De amikor a nemzet
szomorúságára a Budapesti Állatkert koros elefántja kezdte jobbra-balra ingatni a fejét,
valahogyan nem éreztem indíttatást arra, hogy „ezt a maflaságot" a sok-sok tülekedő
okos embernek elmondjam.
Tíz éven belül így pusztult el egy elefánt és két kifejlett medve is, pedig piciny
odafigyeléssel megmenthetők lettek volna.
Következett egy 9 éves fiú a déli határvidékről, akinél az orvosok kéthetes
kórházi kivizsgálást követően egyszerre ötféle, eleddig ismeretlen betegséget
állapítottak meg, s a fiút „hazaadták", mondván, hogy „nem tudnak vele mit kezdeni".
A rettegő szemű, szüleibe kapaszkodó, sápatag, önnön félelmeit pillanatonként
gerjesztő, s akkorra már csont és bőr fiúcska 2 perc alatt „gyógyult meg".
Csupán azt kellett észrevenni, hogy az ágya körül, egyméternyi sugarú körben
8 db 3 hangszórós hangfal, (azaz: 24 db. állandómágnes!) volt felszerelve.
Hasonló tapasztalatot élt állt két ikerkislány, akik „feje felett" a háztetőn lévő
hatalmas antenna földelése észrevétlenül felmondta a szolgálatot, majd 3 olyan kislány, akik szépen sorrendbe szedett ágyai felett 3 hatalmas, aranyozott keretű falikép
függött, s egy daganatos anyuka, akinek az ágya felett (a padlástérben) két, villamossínekből összehegesztett „szarufa" keresztezte egymást.
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*
Ezután történt, hogy - szándékomon kívül – botrányt okoztam Jászberényben:
Az egyik előadásom közben messziről odaszóltam egy, a sorok között helyet
foglaló, 17 év körüli kislánynak, hogy szünetben szeretnék a szüleivel beszélni.
Nem tudhattam, hogy az előadóteremben, a hallgatóság között több, mint 70 orvos
foglal helyet.
A szünetben ugyanis félrehívtam a szülőket, s jeleztem nekik, hogy a kislány
környezetén, szobarendjén, szokásmódjain alaposan változtatniuk kellene, mert
arcáról az epilepszia sugárzása árad, s egy hónapja sincs hátra az első nagyrohamig.
(A Máltai Szeretetszolgálat anyagi támogatásával egy évig tanulmányoztam az
epilepsziát kiváltó földsugárzás-pozíciókat!)
Vesztemre, a szülők szintúgy orvosok voltak, s a következő szünetig a sorok között
gyorsan elterjedt a hír, hogy „miket nem merészel mondani ez a sarlatán". Az előadás
végén a felingerelt orvosok elől alig tudtam elmenekülni.
Akkor, ott, a szülők oly mértékig felbőszültek, hogy teljes egészében kiesett a fejükből
mindaz, amit javasoltam.
A kislányt 3 hét múlva epilepsziás nagyrohammal szállították kórházba. Ettől kellett
volna őt megóvni. Sajnos a szülei ezt követően sokáig kerestek, s több hónapba telt,
amíg rám találtak. Fél évig tartott, amire megtervezték és végrehajtották a lassú
gyógyszerelvonást, de ha ők nem orvosok lettek volna, a kislány, élete végéig,
szigorúan begyógyszerezve élhetne.
*
Üvegeket és fémet homokfúvással mattosító mesterhez tértem be, gondolván,
hogy az Anyatermészet nem véletlenül találta ki a kopást, öregedést, szürkülést,
rozsdásodást és a porosodást.
Magyarázni kezdtem volna neki, hogy mi célból lenne szükséges mattosított üvegpalackokat készíteni, mire a szavamba vágva közölte, hogy érti, amiről beszélek.
Mély lélegzetet véve türelemre intettem, s ismételten győzködni kezdtem volna, hiszen
amiről beszélek, azt soha, még akadémikus sem értette meg, hogyan érthetné hát egy
„mattosító mester".
Kb. 3-szor kezdeményeztem tehát, hogy „helyreigazítsam" őt, mire kézenfogott, mint
egy gyereket, s behúzott egy nagyobb helyiségbe, mondván, hogy nézzek már körül.
A helyiségben, polcokon, rengeteg mattosított fémalkatrész vált láthatóvá, s nagyonnagyon tetszett minden, amit ott láthattam. Nyomban megértettem, hogy ez az ember
valóban tudja, miről beszélek, s ő röviden a következőket mondta:
– Ezek itt angol és német agykutató műszerek alkatrészei, mivel náluk rendelet
szabályozza, hogy agykutató műszernek csillogó alkatrésze nem lehet!
Történt mindez kb. 15-20 évvel ezelőtt. Nos, kedves magyar orvos, fizikus olvasóim, hallottak-e vajon erről, idehaza??
S hol vagyunk még attól, hogy a legfejlettebb országokban sem hajlandóak a
szakemberek megérteni, hogy agykutató műszerekhez csakis és kizárólag polaritás
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nélküli vezetéket szabadna alkalmazni, (azt sem tudják, mi az!), különben a műszer
még véletlenül sem a reális értéket mutatja.
A folyamat ma ott tart, hogy a tudományok egyike sem érti a polaritás nélküli
vezeték lényegét, s nem is alkalmazza azt, pedig ennek kiváló példája lenne a szemüvegszárakat neutralizáló készülék.
Az időtényező
Bemegyünk egy ültetett nyárfaerdőbe.
Valamennyi fát egy-ugyanazon napon, szinte ugyanabban az órában, gép „ültette",
mondjuk 20 évvel ezelőtt.
Mégis, az egyik fa átmérője mindössze 4 cm-nyi, míg a mellette álló fák többsége 3040 cm-nyi átmérővel dicsekedhet.
Mi a különbség? A termőtalaj? Avagy a satnyábbat kukac rágja? Esetleg véletlenül
vízér sugárzásba lett ültetve? Ezt a mai, „racionális" agyú ember Atlantisz előtti
ősemlékezettel vagy nyomban megérzi, vagy sem.
Van azonban valami, ami valamennyi nyárfára igen jellemző, s elegendő, ha ezúttal
csupán ebbe belekapaszkodunk:
Minden egyes nyárfa földből éppen kiálló, kérges része legyen mondjuk 20 éves, míg
a legfelső hajtáscsúcsa valamennyi fa esetében éppen most születik.
Vagyis a fák alsó része és legfelső hajtáscsúcsa közötti alapvető különbség a
születésük közt eltelt idő.
Aki pedig ebben kételkedne, ugyan már, tekintsen meg két fényképet: az egyiket,
amelyen ő maga csupán 2 éves, s egy másikat, amelyen mondjuk 32 éves! Van
különbség? Számít-e az „időtényező"?
Amennyiben valaki azt mondaná, hogy nem számít, avagy elhanyagolható, akkor a
továbbiakban nincs miről beszélni.
Ámde ha az idő ilyen fontos szerepet játszik a biológiában, a fizikában, az emberi élet
során, egészség és betegség terén, akkor vajon szabad-e figyelmen kívül hagyni?
Nos, mi a szemüvegkeret és szemüvegszár-neutralizálók esetében főként az
eleddig elhanyagolt időtényezőt vettük figyelembe.
BEMUTATKOZIK A SZEMÜVEGMESTER
Kedves ismerősöm betért egy szemüvegszalonba, s mutatva a saját, 37 000 Ftos szemüvegét, valami hasonlót kért. Meglepetésére az eladó két ujjal megfogta a
szemüveget, majd lekezelően így szólt: „Ilyen olcsó keretet mi nem tartunk".
Nos, üzlet az üzlet, de egy 37 000 Ft-os szemüveg két, fülre akasztható szárának
előállítása aligha bonyolultabb két eldobható műanyag mokkáskanál, netán fogkefe
előállításánál.
Hogy pedig ezt árban miképpen lehet mégis ennyire felsrófolni, az nem a mi asztalunk
Azért arra kíváncsi lennék, számítana-e valamit, amennyiben kiderülne, hogy minden
100 db. méregdrága szemüvegkeret közül legkevesebb 85 db. selejt?
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Történet oda-vissza
Elesett emberekkel beszélgetéseket folytatva, egy alkalommal – előre lelevelezett időpontban –, egy igen aktív öregúr kíséretében egy fehér botos, vak asszonyka tartott felém.
Kérdésemre, hogy mióta tart ezen elesett állapota, kiderült, hogy 40 éve igazoltan vak,
„Mégis, talán ha abban tudnék esetleg segíteni, hogy az egyre zavaróbb fülzúgása
megszűnjék".
Mivel a jelenlegi Szemüvegmesternek nevezett készülékünk szerény elődje a kezem
ügyében volt, sötétített szemüvegének szárait nyomban rákapcsoltuk, mire a fülzúgása
1 perc múlva megszűnt.
Azt hiszem, ennyivel be is érte volna, de valami zavart még mindig érzékeltem nála.
Természetesen ilyenkor elsőként mindig a fej körül vizsgálódom, még ha a probléma
gyakorta ennél összetettebb is, nem beszélve a lelki-érzelmi indíttatásokról.
Ekkor vettem észre a hölgy haján keresztül diszkréten kikandikáló fülbevalókat.
Kérdésemre, hogy mióta viseli ezeket a fülbevalókat, esetleg cserélgeti-e őket, azt válaszolta, hogy ezek vannak a fülében 43 éve, s ezt nem is szeretné kivenni, mivel a
férjétől kapta, aki valamelyik frontról, háború kellős közepéből hozta neki.
Férjével, aki jelen volt, megegyeztünk hát, hogy e fontos ereklyéket a feleség egy
percre eltávolíthatja a füleiből. Amint pedig e becses ajándékok kiszerelésre kerültek,
az asszonyka fél perc múlva erősen kapaszkodni kezdett, majd megrendülten ennyit
mondott: „Látok"! S a zokogását nem illett visszatartani.
Mi is történt?
A szerető hitves hazavárja a férjét, aki vagy odavész egy értelmetlen háborúban,
vagy hazatér.
Végre megérkezik a férje, s egy pár gyönyörű fülbevalót is hoz magával.
Nos, az asszonyka a fülébe teszi, megfogadva, hogy onnan soha ki nem fogja venni.
Ámde 3 év múlva megvakul. Fülében e fülbevaló polarizált erőtere 3 év alatt bénította
le a látásközpontját.
Kezében fehér bot, a blokád a fülbevalók miatt fennáll, s erre még rájátszik a szemeit
diszkréten eltakaró sötétített szemüvegének két szára.
S amint ezen állandó hatásoktól megszabadult, „gyógyulása" 2 percig tartott.
Kossuth Zsuzsa
A második történet címének az egészségügyi szakiskola (ma már főiskola) nevét
adományoztam, ahol is ezen emlékezetes esemény lejátszódott.
Kedves, aranyos, életvidám orvostanárnő észrevette, hogy a gyerekeket a tantermi padsorokban nézegetve, olykor mintha kettőzötten látná őket. Később, odahaza,
dolgozatjavítás közben „futni" kezdtek szemei előtt az írott sorok, mint amikor a televízióban megszalad a kép. Emiatt az elkövetkezendő szeptemberi tanévkezdést már
képtelen volt elvállalni.
Jó munkatárs volt, az iskola könyvtárában találtak számára egy csendes állást. Ám
egy idő múlva már ott sem volt képes helytállni, „futott" a szeme előtt minden, s olykor
célszerűbbnek tartotta, ha inkább becsukott szemmel, tapogatózva közlekedik.
Kénytelen-kelletlen le kellett őt százalékoltatni, s már csupán a formaságok voltak
hátra, amikor kedves jó ismerősöm, az akkori főigazgató bekísért hozzá.
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Mivel ekkor már majd 15 éve alkalmaztam a SZEMÜVEGMESTER akkori, PWB-jelű
változatát, gondoltam, elsőként a szemüvege vizsgálatán essünk túl.
Azonban, hogy, hogy nem, ez lett az alfa és az omega, mivelhogy a szemüvege szára inak neutralizálását követően nyomban (1 perc múlva) rendeződött a látása.
Nagy boldogan folytatta munkáját, ám 3,5 nap múlva sírdogálva vezették elém: megint
összetört, szaladó képekben látja a környezetét.
Nem volt mit tenni; rendkívül agresszív erőterűnek bizonyult a szemüvege – amely
dioptriától független! –, ajándékoztam hát neki egy SZEMÜVEGMESTERT, ajánlottam,
hogy az immunrendszerét erősítve ússzon, fusson, kiránduljon, s ha „szalad a kép" a
szemei előtt, korrigálja a felgerjedt energiamezőket – akárha 3,5 naponként is – a
SZEMÜVEGMESTERREL. Még egy javaslatom akadt: dobja ki ezt a szemüvegkeretet, s vásároljon magának egy másikat.
Hogyan, és mi történt; csak egy a lényeg: Boldogan és egészségesen taníthatott
tovább, főállásban. S amikor érezte, hogy „baj van", egy percre „megkezelte" a szemüvegét.
Mi pedig meg vagyunk győződve arról, hogy ezt a legelső, PWB-jelű szemüvegkeret
és szár - harmonizálót már csak miatta is érdemes volt feltalálnunk.
Az alapokról
A dróthúzógép készíti a huzalt, húzza a drótot. Ez a dolga, bár ez sem egy
egyszerű folyamat.
Bárhol nézzük is az elkészült huzalt, annak számos fizikai, kémiai, metallurgiai
paramétere egymással, szinte a huzal bármely részén megegyezik.
Mégis, mi lehet az, amiről elmondható, hogy a huzal teljes hosszában, egyetlen ponton
sem azonos? A huzal egyes részeinek az életkora; vagyis az Idő!
*
A „szemüveggyárban" készül a szemüveg szára. Dróthúzásról már volt szó, most
foglalkozzunk a fröccsöntéssel.
A szemüvegszárak előállításakor a szár egyik végén a műanyag már megszilárdult,
míg a másik vége még hígfolyós, éppen most „születik".
S még ha csupán csak, a halmazállapot-változást vizsgálnánk is, nyomban
nyilvánvalóvá válna, hogy a megszilárdulás nem azonos időpontban megy végbe a
szemüvegszár teljes anyagában.
Lehet ez a különbség tizedmásodpercnyi, lehet hosszabb időtartamú is. Lényeges,
hogy időbeni különbség minden esetben létezik a szemüvegszárak fül mögé
akasztható és a szemüvegkerethez csavarozható két végpontjának „életkora" között. S
ez az időbeni eltérés a tudomány által ma még beazonosíthatatlan energiákat gerjeszt.
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(Bemutatjuk az optikai szaküzleteknek,
betegekkel foglalkozóknak szánt tájékoztatónkat):

B E M U TAT K O Z I K A S Z E M Ü V E G M E S T E R
(2013. november 10.)
(SZEMÜVEGEKKEL ÉS SZEMÜVEGESEKKEL FOGLALKOZÓKNAK!)
Immár majdnem
megjelentek.

negyedszázada

annak,

hogy

a

legelső

készülékeink

E készülékek nem a betegeket, hanem a szemüvegeket „gyógyítják", a különféle
kellemetlenségeket kiváltó fizikai okok megszüntetésével. Szemüvegek esetében a fül
mögé kerülő jobb és baloldali szárvégek között, a szemüvegkeret és a szár anyagától
teljesen független, relatíve agysejteket károsító, alacsonyfrekvenciás állóhullámok
alakulnak ki, amelyek főként az állandóan szemüveget viselők esetében sokféle
kellemetlen tünettel párosulhatnak.
Ennek oka, minden egyéb elképzelés ellenében, hogy a KÉP-alkotás nem a
szemben, hanem az emberi agyban történik, s ez a tény eleddig elkerülte a szemüvegkeret-gyártók figyelmét.
Nem gyógyászati segédeszközökről van tehát szó, korunk orvoslásához semmi
közük nincsen, hiszen az orvostudomány e problémát még nem ismerte fel.
Készülékeink esetenként behatárolhatatlan eredetű szem, fül, orr, halánték,
tarkótáji, arcüreg és fogfájdalmakat, s minden magyarázat nélküli nyomás-húzáslüktetés-zsibbadás-bizsergető érzeteket, nyakmerevséget, begörcsölést, migrént szün tethetnek meg, s hatásukra a „látás" gyakorta tisztul.
Készülékeink a szemüvegek szárvégei között keletkező, gyártástechnológiából
származó bántó töltésfelhalmozódást és energiahullámzást közömbösítik, mely a
legtöbb szemüveg sajátja.
A 25 év alatt kifejlesztett készülékeink legsikeresebb típusa az AKUSZTIKUS
NEUTRALIZÁLÓ: elnyűhetetlen, tehát örökéletű, meghibásodásra hajlamos alkatrésze
nincs, energiaforrást és karbantartást nem igényel. Hatása megkérdőjelezhetetlen,
napi 500-nál több szemüveg zavaró energiamezejének megszüntetésére is alkalmas,
kezelése gyermetegen egyszerű, s mindezeket tapasztalatok tízezrei bizonyítják.
Alkalmazását optikai szaküzleteknek, szemüvegeket és szemüvegkereteket
értékesítő üzleteknek, betegekkel foglalkozóknak ajánljuk, akár szolgáltatás-képpen is.
v

Kérésre (e-mail) tájékoztatót küldünk: info@szokelajos.extra.hu

MINT A FELISMERÉSEK LEGTÖBBJE, A SZEMÜVEGMESTER SEM FÖLDI
SÍKRÓL ÉRKEZIK.
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A K U S Z T I K U S N E U T R A L I Z ÁL Ó

Nem az, amire gondolna, s nem úgy működik, ahogyan elképzelné.
A képen látható, egyszerűnek tetsző szerkezet ma még felderítetlen módon
működik. Nem mintha a tudomány képtelen lenne ennek megfejtésére, de mivel e
problémakör nem tartozik a tudományos érdeklődés lelkesítőbb területei közé, ily
módon fenti szerkezet működési elvének eleddig hivatalosított fizikai magyarázata
nincs, nevezhetnénk tehát akár egyedi alkotásnak is.
Kiket érinthetne, legalább 1 perc erejéig?
Mindazokat a szemüvegeseket, akiknek behatárolhatatlan eredetű szem, fül, orr,
halánték, tarkótáji, arcüreg vagy fogfájdalmai vannak, konkrét magyarázat nélküli
nyomás-húzás-lüktetés-bizsergető érzetet kiváltó fejproblémáktól szenvednek; avagy
gyakori vendégük a nyakmerevség, begörcsölés-érzet, s a migrén.
Ezek azok az állapotok, melyek hatására a mai ember e művészeti alkotás,
avagy készülék fényképét még egyszer megszemléli. S csupán egy próbát kell tenni,
hogy segít-e, vagy sem.
A képen egy általunk 25 éve ismert és alkalmazott, nagyteljesítményű, napi 500
szemüveg (zavaró) poláris erőterének megszüntetésére alkalmas készülék, (le nem
meríthető, elemet és mozgó alkatrészt nem tartalmazó), újonnan kifejlesztett,
harmonizáló változata látható.
Az Akusztikus Neutralizáló a szemüvegek keretének, különösképpen pedig
szárainak két szárvége között kialakuló polaritáskülönbségek megszüntetésére
szolgál.
Szemüvegviseléskor a fülek mögé illeszkedő szemüveg-szárvégek között jelentős töltésmennyiség halmozódhat fel, melynek pulzálva gyengülő, erősödő
energiamezeje az emberi agy, szemidegek, hallószervek, egyensúlyszerv, arcizmok,
arcüregek és arcbőr legfinomabb sejtműködésére, a tarkótáji és vállizmokig valamenynyi ideg és izomszövetre egyaránt hatni képes, mely hatás eleddig elkerülte az
Egészségügy figyelmét.
Az Akusztikus Neutralizálót és a szemüvegszárakat 1 percre kell egymáshoz
csatlakoztatni.
A készülék gyakorlatilag elnyűhetetlen, meghibásodó alkatrésze nincs, karbantartást nem igényel, az egészségügy szakterületén történő megjelentetése az
orvostudománynak kevés gondot okozhat.
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A készülék bárhol, azonnal tesztelhető, s jótékony hatását tapasztalati tények
ezrei igazolják. Amennyiben ez kevésnek bizonyulna, akkor természetgyógyászati és
magánrendelőkben, egyéb szakirányú intézményekben, optikai szaküzletekben, s a
szolgáltatások terén fog elterjedni.
Alkalmazhatóságát illetően teljesen mindegy, hogy egy szemüveg kerete és
szárai fémből, avagy műanyagból készültek-e, polaritásmegszüntető képessége nem
függ a dioptriától, a dioptriát nem befolyásolja, s a szemüvegben nem tesz kárt.
(A további fizikai magyarázatokat inkább mellőznénk).
Szemüvege válogatja, hogy a gyártástechnológiából származó, s problémákat
kiváltó poláris energiamezők megszüntetését milyen gyakorisággal kell elvégezni
rajtuk.
Akad szemüveg, amelyet egy életben csak egyszer szükséges polaritásmentesíteni (avagy „neutralizálni"), de előfordul olyan is, amelyet 2-3 naponként folyamatosan
mentesíteni kell.
Bővebb információk a készülékhez mellékelt Alkalmazási javaslatban találhatók.
Amennyiben a csövek valamelyikébe idegen tárgy kerülne, a kompenzáló hatás
akusztikus-rezonátoros (alacsony frekvenciájú) összetevője megszűnik, a készülék
hatásfokában legyengül.
Kiknek nem érdemes a drága idejüket e készülékre pazarolniuk?
v A folyvást mobil-telefonálgatóknak,
v A számítógépen játszadozóknak,
v Az interneten lovagolóknak,
v A „lap-top"-ban szenvedőknek,
v A polár-szemüveget viselőknek,
v A füldugós techno-zenét hallgatóknak.
Mert akik ilyenformán folyamatosan önmaguk ellen dolgoznak, azokon e készülék
nem segíthet.
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INDUKCIÓS NEUTRALIZÁLÓ

Az előbbi készülék egyszerűbben elkészíthető hasonmása. Olyan kisebb
teljesítményű, kvázi-indukciós változat, amely napi 200 szemüveg bántó poláris
energiamezejének megszüntetésére szolgál.
Az előbbi praktikus, könnyen kezelhető változata, melynek megszokottabb,
emberközeli kivitele családok, kisebb közösségek, magánrendelők és szolgáltatások
igényeit hivatott kielégíteni.
A készülékhez a szemüveget 1 percre szükséges csatlakoztatni, mivel a
szemüveg-szárvégek és a készülék között ily módon kialakuló lüktető energiamező
gerjesztettsége 1 perc alatt csillapodik.
Kivitelét tekintve az Indukciós Neutralizáló előállítása kevésbé körülményes,
ebből adódóan tán nem is örökéletű.
A neutralizáló része elemet nem tartalmaz, elemre a másodpercmutatós óra
működtetéséhez van szükség. Problémásabb része a csipeszes csatlakoztatás, de
ilyen jellegű hiba esetén a csipeszek lecserélhetők. Amennyiben a készülékkel
összeépített óra meghibásodna, a készülék neutralizáló része ettől még működőképes
marad, csupán időmérésre valamely más órát kell igénybe vennie.
Amennyiben a készülék vezetéke megsérülne, a vezeték semmi egyébbel, még
hasonlóval sem pótolható! Ez esetben az optimális gerjesztett energiamező
kialakításához két pontosan összehangolt vezetékcserére van szükség, amely a mi
szakterületünk.
Bővebb információk a készülékhez mellékelt Alkalmazási javaslatban találhatók.
Kiknek nem feltétlenül fontos a szemüvegük által gerjesztett energiahatások csillapításával foglalkozniuk?
v A naphosszat mobil-telefonálgatóknak,
v A füldugós techno-zenét hallgatóknak,
v Az interneten lovagolóknak,
v A hullasápadt arcú számítógép-mániásoknak,
v A „lap-top"-ban szenvedőknek,
v A polár-szemüveget viselőknek.
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Mert aki a saját egészségét ennyire semmibe veszi, annak a szemüvege erőterének
picinyke ártó hatása már nem sokat számít.

Megjelenés dátuma: 2013. február 13.
Kérjük, érdeklődés esetén tőlünk kérjen felvilágosítást!
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KÍVÁNCSIAK KLUBJA
A
szemüvegkeret
és
szemüvegszár
depolarizálását,
neutralizálását
(problémamentesítését) végző szerkezetek első generációs (kvázi-kapacitív), második
generációs (indukciós) és harmadik generációs (akusztikus) működési elveinek
meghatározása szükségszerűen amiatt hagy maga után kérdőjeleket, mert a fizika
ezen területeire vonatkozóan nincsenek kialakult és elfogadott fogalmak, s emiatt
kénytelenek vagyunk máshonnan kölcsönzött kifejezéseket használni.
Természetesen számunkra sértés számba menne egyszerűen csak annyit
kijelenteni, hogy e készülékek hatásmechanizmusa – a kalmopyrinhez hasonlatosan –
„tapasztalati tényeken alapul", hiszen mi tudatosan foglalkoztunk ezzel a
problémakörrel, s ez tudományos alapossággal történt.
Van úgy, hogy valamit a világ nem ért, s ha érteni véli, akkor is csupán félreérti.
Ennek pedig az oka az, hogy az ún. „nyugati kultúrák" a természettörvényeket nagy
igyekezettel figyelmen kívül hagyják.
Emiatt, a problémakör megértéséhez szükséges alapvető ismereteket egy
egyszerűnek tetsző kérdéssel kell bevezetnünk: Vajon mi a különbség egy százéves
jegenyenyárfa törzsének legalsó része és legfelső hajtáscsúcsa között?
Nos, számos erre vonatkozó magyarázat születhetne, a legalapvetőbb különbségre mégis kevesen jönnének rá: A legalapvetőbb különbség ugyanis egy százéves
jegenyenyárfa alsó része és legfelső hajtáscsúcsa között (J.W. Goethe: A növények
metamorfózisa című, áttörő erejű tudományos munkásságából kiindulva); a közben
eltelt száz esztendő.
S e tényt a szemüvegkeret-gyártók éppen úgy figyelmen kívül hagyják, mint
ahogyan egy asztalos a fa legfelső hajtáscsúcsát nem igyekezne gyalulni, mi pedig a
százéves fa törzsének legalsó részét nem igyekeznénk vázába tenni. De ettől a
természettörvény még él és működik, s (időben!) éppen úgy működik a jegenyenyárfa
esetében, mint a szemüvegszárak gyártása során .
Vagyis, pl. az Akusztikus neutralizáló működési elvének megértéséhez a
szemléletmód és megközelítés mássága vezethet el.
Hozzáfűzni ehhez pedig csupán annyit igyekszünk, hogy amíg e szemléletváltás
a köztudatba nem hatol be, készülékeink, nagyipari módszerekkel, semmiképpen nem
gyárthatóak. Hiszen csak az Akusztikus neutralizáló négy olyan gyártási és
összeállítási fogást (Kódot) foglal magába, melyeket a jelenlegi gyártási technológiák
figyelmen kívül hagynak.
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KISTELJESÍTMÉNYŰ (CSALÁDI) SZEMÜVEGNEUTRALIZÁLÓ
(2014. február 11.)

A kisteljesítményű családi jellegű készülék óránként egy-két szemüveg harmo nizálására alkalmas.
A harmonizációt illetően teljesen mindegy, hogy egy szemüvegkeret és annak
szárai fémből készülnek-e, vagy műanyagból.
Alkalmazása úgy történik, hogy a szemüveget stabilan „hanyatt fektetjük”, s
fülhöz illeszkedő szárvégeire a készülék egy-egy karikáját, (körkörös végét, „szemét")
néhány centiméternyire lazán ráhúzzuk.
Nem szükséges, hogy e kapcsolódás szoros legyen, elegendő, ha a karikák
(szemek) belső éle a szemüvegszárakhoz, azok végei közelében valahol hozzáér.
A készülék két, egymásra hangolt vezetéke közben egymást nem keresztezheti
és hurkot nem tartalmazhat, egymáshoz nem érhet, s a szemüvegszárak sem
érhetnek össze.
A harmonizációs idő 50 másodperc, vagyis a készülék karikáit a szemüvegszárakról 50 másodperc múlva el kell távolítani!
Harmonizáció közben a szemüvegnek és a készüléknek – egymással összekapcsolva – nyugalomba kell lennie, azokat el kell engednünk, s azokhoz nem érhetünk
hozzá.
Amennyiben a szemüvegszárakat és a készüléket összekapcsolva felejtjük (vagy
az 50 másodpercen túlfutnánk), az így kialakult rezgőkör oszcillálni kezd, s ez semmi képpen nem szerencsés. Ez esetben a szétkapcsolást követően az 50 másodperces
harmonizációt egy óra múlva meg kell ismételni.
A készülék két összehangolt vezetéke bármelyikének sérülése esetén a vezeték
még hasonlóra sem cserélhető!
(Gyártási hiba esetén a készüléket lecseréljük)!
A szemüvegkeret és szár-harmonizálást túlzásba vinni felesleges. Akad olyan
szemüveg, amelyet egy életben csak egyszer szükséges mentesíteni, de akad olyan
is, melynél az egészségkárosító energiahullámzás a két fülre akasztható szárvég
között három naponként ismételten felgerjed.
Szemüvegkeret és szár-harmonizálásra akkor szükséges sort keríteni, ha a
családban olyasvalakinek, aki szemüveget visel, érthetetlen eredetű fej, fül, nyak
körüli, tarkótáji problémái adódnak, mely lehet különös arcpirosság vagy sápadtság,
látás-hallás-arcüreg-rendellenesség, amelyek a szemüveg huzamosabb viselését
követően léphetnek fel. Természetesen e kellemetlen tüneteknek egyáltalán nem
biztos, hogy a szemüveg az okozója.
Az alkalmazás módjával kapcsolatban fényképekkel ellátott bővebb tájékoztató
található a Nyomtatható dokumentumok címszó alatt.
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Mielőtt a szemüveg alább következő bevizsgálását megkezdenénk, ezt
megelőzően érdemes a már hosszabb ideje rajtunk lévő nyakláncokat, fülbevalókat is
próbaképpen eltávolítanunk, mert önmagukban ezek is képesek hasonló, kellemetlen
egészségügyi problémák kiváltására.
Miként érdemes a szemüvegünket harmonizálás előtt és után bevizsgálnunk,
eredeti, s megváltozott rezgésállapotáról meggyőződnünk:
v

Harmonizálás előtt tegyük fel a szemüveget, s nyugodtan,
megfontoltan nézzünk szét vele közelre, távolra, s apróbetűs szövegek
legkisebb olvasható részeire, s e látás-élességet jegyezzük meg.

v

Harmonizáljuk szemüvegünket a készülékkel.

v

Harmonizációt követően ismételten nézzünk körül a szemüveggel
közelre, távolba, s ugyanazon apróbetűs szövegekre, s állapítsuk meg,
hogy változott-e valami. (Látás-élesség, közérzet, fej körüli problémák
csillapodása, stb).

Amennyiben lényeges változást egy percen belül nem észlelünk, akkor ez a szemüveg
a problémáinkhoz bizonnyal nem járult hozzá.
Lényegesebb változások esetén azonban érdemes a szemüvegünkre odafigyelni.
CSILLAGÖSVÉNY BT.
Jelzett kisteljesítményű (családi) szemüvegneutralizáló kereskedelmi forgalomba
nem kerül, érdeklődni a web-lapon keresztül.
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A PILIS - HEGYSÉGRŐL
Hang - anyag, egy intézmények és hivatalos szervek által nem támogatott
kutatás néhány részletéről, amely ahhoz méltó keretet jelenthet, hogy beindítsa a
tönkrevert nemzeti érzelmeket, s felkeltse a tudomány érdeklődését.
Mindezen érdeklődések hiányában a Pilis - hegység tabu - téma és
hős - romantika maradna, amelyen máris túlfutott az idő. Mert jelenleg sokan ülünk egy
csónakban, mindenki másként fogja az evezőt és valamennyi össze nem hangolt
kutatás a legnagyobb nemzetietlen ellenerőnek; a közömbösségnek kedvez.
A Pilis - hegység olyan hézag természet - adta és nemzeti értékeink között,
amelyet csak pozitív tartalommal szabadna betölteni.
E hangfelvétel a www.szokelajos.extra.hu - ról letölthető.
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T Ö R T É N E L E M E L Ő T T I ( AVA G Y T Ö R T É N E L M I )
ÉKJELEK A PILIS-HEGYSÉGBŐL
A Pilis-hegységben, a Magyarok Nagyasszonya szent hegyén, a 2014-es nyári
napfordulókor, a hegyi ösvény agyagmorzsalékai között egy ékjelekkel ÉK-esített
– nem mai – pecsétgyűrűt találtunk.
A gyűrű férfikézre tervezett, bronzból öntött, tükörsima pecsételő része
16x18 mm-es, sarkain lecsapott, majdnem négyzet-alapú.
Az első fényképek elkészültéig a véseteibe iszapolódott agyagberakódást nem
távolítottuk el, sejtve, hogy így a gyűrű hitelesebb rajzolatot mutat.

Tisztítás során a belső vonulatáról feketés rétegben patina-szerű kéreg szabadult
fel, amely azonban öntéstechnológiára is utalhat. Hogy a gyűrű funkcióját elláthassa,
pecsételő részének mellső oldalai megfelelő mértékben le vannak köszörülve, meggyengítve, a kör-formátumból hátra csiszolva, vagyis viasz (agyag)-pecsételésre alkalmassá téve.
Úgy tűnik, készítői a jelek berajzolásához ékíráshoz használatos eszközöket alkalmaztak, jeleiket elsőként finoman eldolgozott, tükörsima agyagba vagy viaszba
nyomták és rajzolták, s ennek megszilárdulását követően készítették el – annak segítségével – a negatív (?) öntőformát, amelyben a megfolyatott bronzot kész pecsétgyűrűként, körkörösen, egy darabban előállíthatták.
S egy különlegesség:
Energetikailag a pecsétgyűrűből az Arcturus állócsillag sugárzása árad, melyet élő ember NEM, legfeljebb, ha hittel, életszentséggel, s ennek megfelelő szimbólumokkal bíró
közösség képes létrehozni: (Szőke Lajos: Anonymus-2000).
Az Arcturus a Bootes-csillagkép legfényesebb csillaga, a Szűz csillagkép legjelentősebb őrzőcsillaga, azaz a SZŰZ ŐRZŐJE, s határozottan a Korona csillagkép felé vezet.
Mindezt azért volt szükséges írásba foglalni, mivel magyar népünk arra érdemes
vezetői Mátyás királyig tisztában voltak mindezen üzenetek jelentőségével.
S ugyan, miért is tűnik ma olyan különösnek, hogy a mobiltelefon és az internet
korában, köztünk élő ŐRZŐK, éppen megszentelt időpontban (nyári napforduló), s éppen a Magyarok Nagyasszonya szent hegyének ösvényén fellelik a Szűz hajdan volt
őrzőinek szimbólumát?
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Összefüggést vélünk ugyanis felismerni a pecsétgyűrű fellelési helye, s az alig
ezer méternyire lévő pilisi Pálosok (volt kolostora) között.

Amennyiben ezen ékjelekkel ÉK-esített pecsétgyűrűt illetően (amelyet ember által
létrehozhatatlan energetikai fényalakja hitelesít), kellő érdeklődés mutatkozik, úgy
ezen gyűrűről az eredetére utaló közleményeket, valamint az ezekkel kapcsolatos
szakirányú véleményeket, hozzászólásokat, magyarázatokat, kibővített színes füzetecske formájában fogjuk álmatag magyar népünk elé tárni.

(A pecsétgyűrű viaszlenyomata)

*
Szakértői vélemények
Marton Veronika, általunk mértékadónak elfogadott sumerológus és magyarságkutató megtisztelő véleménye szerint:
v

„A gyűrű középkori. Az Árpád-korban és végig a magyar középkorban
szokásban volt a betűk, számok szárát ékalakban megformálni".

v

„Teljes bizonyossággal, akár jobbról, akár balról nézzük a gyűrűt, ezen
bizony az 1534-ben alapított Jézus Társasága (jezsuita) címer van.
A jezsuiták választották jelvényükül Jézus Krisztus monogramját."

S összefoglalva és kiteljesítve az eddig tudottakat, tanulmányát a következőképpen folytatja:
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v

„Az Arcturus az Ökörhajcsár csillagkép legfényesebb csillaga. Valóban
a Szűz csillagkép fölött van a mellette lévő Corona Borealissal, a Rózsakerttel, vagyis Mária kertjével. Azt hiszem, az Arcturus nem csupán
a Szűz csillagkép, hanem a Corona Borealis őrzője is.

v

Úgy vélem, ezek együtt tanácsadó csillagok lehetnek. Mi sajnos 12
csillagképet tartunk csak nyilván, pedig mindenik mögött/előtt volt még
egy-egy.

v

A sumiroknak 36 (3x12) tanácsadó csillaguk volt. Vajon mi figyelembe
vesszük az összes hatását? T.i. ezeken közvetítette a Teremtő (nem
az akaratát, hanem a javaslatát,) a tanácsait az emberek felé. A régiek
(még a magyarok is) messzemenően figyelembe vették e csillagokat, s
aszerint éltek".
*

Arra vonatkozóan, hogy Magyarországon az elmúlt ezer esztendőben szokásban
volt a betűk, számok szárait, keresztek szárvégeit ékalakban megformálni, mi magunk
is szívfacsaró példával szolgálhatunk:
A Kádár-rendszerben szándékkal elhanyagolt és mesterségesen feledésre ítélt
nemzeti kegyeleti helyünkön – Pusztamaróton, amelynek lakossága még a 70-es
években kihalt –, a helyi temető szinte minden egyes épségben maradt sírjának faragott kövein a mi pecsétgyűrűnkhöz váltig hasonlatos, (de immár tökéletesen szimmetrikus) ékformájú kereszt-ábrázolás és IHS-felirat látható.
Mindez abban a hatalom által lekezelt Pusztamarót faluban (Bajna és Bajót falvak
környékén), ahol a Mohácsi vészt követően a feldühödött török sereg utólérte a menekülő magyarságot, s ahol a becslések szerint 15000 legyilkolt magyar ember maradványait rejti a föld, akiket a 25000 menekülő közül helyben megöltek, míg a többieket,
(asszonyokat és gyerekeket) rabszíjon elhurcolták.
S még egyre csodálkozunk azon, hogy a törökök testvér-népként kezelik, s hogy
mennyire szeretik a magyarokat? Hiszen szinte valamennyi mai török család ereiben
magyar vér is folyik!
De vajon az eltelt majd 500 év alatt, s különösképpen a legutóbbi két szabados
emberöltő alatt, tettek-e valamit is a hazai keresztény egyházak az itt legyilkoltak lelkeinek lecsendesítéséért?
*
Teljességgel igaz a megállapítás, hogy e pecsétgyűrű rajzolatát a keresztény
jezsuita rend választotta méltó szimbólumául.
Ám amennyiben összehasonlítjuk a most fellelt bronz pecsétgyűrű „szabados" rajzolatait és vonalvezetését az igen merev és felettébb kötött jezsuita szertartásrend saját
későbbi, tökéletes szimmetriát mutató, mérnöki pontossággal megtervezett szimbó197
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lumképével (amely egy néhányszáz éves ezüst tégely fedelén található) – lásd az
alábbi két fényképet –, önként adódik a felismerés, hogy a szigorúan szabályzott
középkori szerzetesrendek egyike sem engedhetett volna meg magának olyan lazaságot, hogy ilyen szabadosan megalkotott szimbólumot adjon ki a kezei közül, mint a
pecsétgyűrű rajzolata.

Feltételezhető tehát, hogy a jezsuiták által választott szimbólum a jezsuita rend
megalakulása előtt már létezett, s talán valamely egészen más szerepet tölthetett be.
Jelzett, ősibb szerepkörben pedig – úgy tűnik –, nem a szimmetria, nem a latin
kezdőbetűk kiemelése, s talán nem is a kereszt szimbólum volt lényeges, illetőleg
valamennyi jel saját lényegiséggel szolgált.
Nos, ugyanezt alább, magával a pecsétgyűrű-rajzolat „vonalvezetésével" próbáljuk igazolni.
*
Előfeltevéseként fogalmazzuk meg, hogy e pecsétgyűrű készítője jóval a jezsuita
rend szimbólummegválasztása előtt élhetett, s eme ősidejű („kezdetleges") pecsétgyűrű-jelből születhetett meg a tökélyre fejlesztett IHS-jelkép.
Valószínűsíthetően a pecsétgyűrű idősebb a jezsuita rendnél, de – attól függetlenül,
hogy maga a kereszt nem római kori találmány, hanem az emberiség többtízezer éves,
ősidejű szimbóluma –, vélhetően nem idősebb az őskeresztényi, azaz: a Krisztusi időknél.
Európai ember, a latin betűk ismeretében, (gyermekkorától az ujjaiba rögzült
mozdulatokkal) vajon miként kezdene hozzá egy ilyen pecsétgyűrű kereszt-szimbólumának és IHS-jelének viaszba vagy agyagba rajzolásához:
A legnyilvánvalóbban elsőként a kereszt függőleges hosszanti szárát, majd annak
a vízszintes vonalát rajzolná meg, ezt követően látná el a végeiket ékjelekkel, s szintúgy függőleges vonalvezetéssel az I-H, végül az S betűt formálná.
Ezzel szemben a bronz pecsétgyűrű készítője – feltehetően az ékírás ismeretében, avagy kora örökül kapott, s szigorúan kötött hagyományai szerint –
v
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v

Ezt követően nyomta bele a formába a kereszt függőleges vonalát
olyan határozottsággal, hogy határozott mozdulata megsértette a
pecsétjel leendő keretét is. Közben a kereszt vízszintes vonalára
semmi figyelmet nem szentelt, a későbbiekben sem.
Majd berajzolta a keresztet tartó alsó vízszintes vonalat, vagyis a
leendő „H-betű" vízszintes közbenső részét.

v

Utána egymást követően formába nyomta az I - H betűk 3 felső ékjelét, majd következett az I - H betűk alsó felének 3 ékjele.
Jól követhetően tehát semmi figyelmet nem fordított az I - H betűk függőleges szárainak megformálásra, s azok ilyenformán az egyes ékjelek továbbhúzásakor alakultak ki, vagyis mintegy „mellékesen" jöttek
létre.

v

Végül belenyomta a formába az S-betűt, érdekes módon különös figyelmet szentelve az ily módon kialakuló „kígyó" határozott fejének és viszszahajló farkának.

Tudván, hogy mi magunk a kereszt jelének elkészülte után elsőként az I - H betűk függőleges szárait rajzolnánk meg, megkockáztatható az a feltételezés is, miszerint e gyűrű készítője figyelemre sem méltatta a latin betűket, vagy pedig fogalma sem
volt azokról.
Önmagában a feszület függőleges szára igen emelkedett misztériumként – avagy
Üzenetként – is értelmezhető. Ezen „olvasata" szerint e legfontosabb köldökzsinór
amiatt lépi túl a pecsételőrész felső keretét, mivelhogy „azon túli", azaz mennyei csatornaként köti össze az eget a földiessel, (az emberi világot az égi világgal).
Ez esetben a legfelső ékjel szándékkal kissé „féloldalra sikeredett", mintegy utalva
ezzel arra, hogy földi közegben az égi üzenetek (ember által) félresikerülhetnek, téves
értelmezést kaphatnak. Azaz: az ember által alkotott törvények nincsenek fedésben az
Égi Törvényekkel. (Emiatt a legfelső, formába nyomott ékjel lefelé tartó, kifutó szára
félrecsúszva, „öntörvényűen" az „égi csatorna" mellett tart lefelé, vagyis így lett a puha
formába belevezetve).
Ne feledjük, hogy e súlyos hiba a képlékeny, puha formában 5-10 másodpercen belül
kijavítható lett volna, de bronzba öntve már nem. Hogy mégis így hagyták, annak
pedig OKA lehetett – pl. ez volt az igen képzett megrendelő kívánsága –, hiszen
pecsételő gyűrűt bronzból a régi időkben sem akárki csináltathatott).
Egy ilyen pecsétgyűrű elkészítését még a mai világban is hosszas megbeszélések előznék meg.
S csak ha ezen bekezdéseket elhanyagoljuk, akkor jelenthetnénk ki, hogy éppen
ez a pecsétgyűrű egy félresikerült, megrendelőnek nem megfelelő, „rontott" példány,
azaz egy mestermunka gyakorlópéldánya.

199

TÖRTÉNELEM ELŐTTI (AVAGY TÖRTÉNELMI) ÉKJELEK A PILIS-HEGYSÉGBŐL

WWW.SZOKELAJOS.EXTRA.HU

*
Paksi Zoltán, neves asztrozófus megerősíti Marton Veronika sorait, s jelentőségteljes részlettel egészíti ki azokat:
„Az Ökörhajcsár csillagkép a kiemelkedő lelkek helye. Ha valakinek ez a csillagkép volt
a születése pillanatában a legmagasabb ponton, akkor ebben az életében van lehető sége a kilépésre".
*
A pecsétgyűrű – mai olvasatunk szerint – S betűnek tekinthető kígyó motívumával kapcsolatosan érdekes lehet Holps véleménye, aki kiemeli a magyaroknál a fehér
kígyó jelentéstöbbletét:
„A fehér kígyó egy nagyon régi hagyomány szakrális védőállata, szent helyek őrzője".
Ugyanezzel kapcsolatosan Molnár V. József Világ-virág című munkája szerint a
fehér kígyó, a kígyóspirál különleges magyar vonatkozása:
„A pilisi hagyományban a fehér kígyó meghatározott ciklusokban felkúszik földalatti birodalmából és körbekeríti a Pilist, mint a magyarok szent helyét. Védőfénnyel körbezárja a spirituális magot".
Az Árpád-házi pénzeken is jelen van a négy égtáj közepén a szent központtal, azzal a
szent hellyel, amit az a bizonyos fehér kígyó világos kerítéssel kerített körbe. Jelezve,
hogy itt a rítus érvényes, hogy az őskirály és magyar nemzetsége az égi tudás birtokában lehessen.
A fehér kígyó adta át fehér ruháját a „magyar barátoknak" – a pálosoknak – és a
ruhán keresztül a tudását is.
A kígyó az idő, az időtlenség, a szellemi út, szellemkör, androgün állata, s a
szentség, a karizma őrző-védő állata.
A kígyóval kapcsolatos jelkép a kísértés is, de az csak a kígyó „felső ruhája".
Beavató állat. A tudást megmutató, megvilágosító jelkép.
(Márpedig e pecsétgyűrű „S-betűjének" vízszintes olvasata a maga teljességében egy
valóságos kígyó)!
*
A pecsétgyűrű alsó 3, szegeknek tűnő jeleiről:
Vannak vélemények, melyek szerint a 3 alsó, széttartó ékjel (avagy annak vízszintes
formátuma) a Dícséret szimbóluma. (S ez igen-igen ősi hagyaték)! Más vélemények
szerint ezen jelcsoport stilizáltan emlékeztethet a magyar címer hármashalmára (is).
Meglehet, hogy a 3 ék Jézus keresztre feszítésével van összefüggésben. Ez esetben
a kezébe vert két és a lábaiba vert egy, összesen 3 szöget jelképezheti. (Ezért lehet
két szög egymáshoz közelebb, ezek lehettek a kezébe vert szögek).
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*
Bioenergetikailag nyilvánvaló, hogy e pecsétgyűrű sugárzó energetikai fényalakját a későbbi, merev szabályzókkal belső korlátok közé kényszerített jezsuita szerzetesrend nem volt képes továbbvinni.
A jelképükként választott összeállítás mögött rejlő ősi tudás tehát elveszett, hiszen
– mint minden egyéb más szerzetesrendnek –, a továbbiakban legfőbb gondjuk a szilárd belső rendi fegyelem szem előtt tartása lett.
*
Internetről tudjuk, hogy valahonnan az országból egy ehhez a gyűrűhöz váltig
hasonlatos formájú, ékjeles rajzolatú, bronz pecsétgyűrű szintén előkerült. (fellelési
helye, időpontja, s a szerencsés megtaláló ismeretlen.)

További információk a Van egy folyó című kiadványban.

A fényképeket készítette: Polgár Csaba
Szerkesztette: Pataricza Zsolt
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KAPCSOLAT

v

E web-lapot szerkesztette: Pataricza Zsolt (info@szokelajos.extra.hu).

v

A grafikákat és a rajzokat készítette: H.É. Polgár Csaba
(info@szokelajos.extra.hu).
Érzelmi finomenergiákkal, szemüvegneutralizálókkal, hangfelvételekkel kapcsolatban érdeklődni: Polgár Éva (info@szokelajos.extra.hu)
Tevékenységüket mindhárman örömmel és ingyenesen végzik.

v
v

Szőke Lajos – (miután bankszámlája nincs, nyaralóra nem gyűjt, orvoshoz nem
jár, világ körüli utat nem tervez, számítógéppel, internettel és különféle telefonokkal
nem bonyolítja az életét, s naponta csak egyszer étkezik) –, a támogatásokat és
anyagi bevételeit az életet könnyítő eljárásainak tervezésére és előállítására, valamint
ezen kutatásaira fordítja.
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