A MEGVALÓSULÁS ÚTJA
Úgy száz évvel ezelõtt Albert Einstein hosszú órákig tartó munka után hátradõlt székében és teljesen
magába roskadt:
- Atyaúristen! Hogyan fogom én ezt elmagyarázni
az embereknek?
A gondolatok lázasan rohangáltak a fejében, de sehogyan sem tudta megérteni, amire rájött.
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Olyasmire jött rá, amirõl tudta, hogy igaz, de felfogni még neki is nehezére esett.
Visszaemlékezett gyermekkorára, amikor is a legnagyobb élménye
az volt, amikor
apja megmutatta
neki, hogyan mûködik az iránytû.
Azonnal elkápráztatta, hogy létezik
egy ERõ, ami láthatatlanul is képes
hatni a tûre. Azóta
nem hagyta nyugodni a gondolat,
hogy a világ nem Ne csak nézzél, lássál is!
csak az, amit a szemünkkel látunk.
Most pedig rájött valamire, amirõl elképzelni sem
tudta hogyan lehetséges, annyira viszont bízott a számításaiban, hogy igaznak fogadja el. Arra jött rá,
hogy sem a tér, sem az idõ nem létezik.
Pusztán gondolati teremtmények.
Egy hatalmas illúzió, ráadásul olyan tökéletesen
megszerkesztve, mely illúzióban mindenki abban hihet, amiben csak akar, mindig igaza lesz.
Ekkortájt hagyta el a száját az a mondat, amit azóta sokszor idéznek tõle:
Csak két dologban hihetsz: vagy abban, hogy a világon minden csoda, vagy abban, hogy semmi sem.
Mindez 100 évvel ezelõtt történt. Mi az, ami napjainkban történik?
Tudósok megállapították, hogy az emberi DNSben lévõ információk mindössze 3-5%-a felelõs azért,
hogy a petesejt és a spermium találkozása után egy
hús-vér emberke születhessen.
95% pedig valami egészen másért felelõs. Bár, sokat hallani, hogy az ember lelki lény, de azt sehol nem
tanították, hogy 95%-ig az.
Érted ezt? Amikor belenézel a tükörbe, azt aki igazán vagy, nem is látod. Annak aki vagy, és aki lehetnél, mindössze 5%-át látod.
Amikor Szent-Györgyi Albert elkezdte erõltetni,
hogy a tudomány kicsit nagyobb hangsúlyt fektessen
a kvantummechanika tanulmányozására, mert úgy
néz ki, hogy sokkal több dolog függ össze olyan dolgokkal, amirõl elképzelni sem tudjuk, nem csak kortársai nevették ki, de a Magyar Tudományos Akadémia még arról is gondoskodott, hogy ezek a cikkek eltûnjenek az életmûvébõl, nehogy a tudós egy nagy
bohócnak tûnjön az utókor számára, akinek csak malaca volt amiért felfedezte a C vitamint.
Mostanában kezdték el kutatni, kutatgatni a levegõben, éterben, illetve ismeretlen dimenziókban lévõ
információs mezõket.
Ma már tudjuk, ha egy csoport jó kedvû, vidám
ember egy légtérben örül egymásnak, ezután pedig elhagyva a helyiséget, egy ismeretlen lép be ugyanide,
ennek az embernek is megváltozik az érzelmi mutatója. Jobb kedve lesz pedig nem is hallotta, nem is látta
azokat, akik elõtte bent voltak a teremben.
Mit jelent az, hogy ma már tudjuk?
Hiszen legtöbbünk még soha nem hallott errõl! Ha
ez igaz lenne, mindenhol errõl beszélnének. Ha valami fontos és igaz, akkor annak vezércikknek kell lennie a médiában… Vagy mégsem? A válasz: vagy
mégsem.
A CIA és a KGB több, mint 50 éve kutatja azt, ho-

gyan tudnának a távolból kutakodni mások agyában.
Hogyan lehetne kiszedni titkos információkat több
ezer kilométerre lévõ emberek agyából. Ehhez nagyon összetett pszichológiai ismeretekre és az emberi lélek legmagasabb szinten történõ tanulmányozására van szükség.
A gyalázatos kutatások legnemesebb mellékterméke az, hogy rájöttek mi a módja annak, hogy egy ember kiteljesedett boldog életet élhessen.
Kiteljesedhessen a kreativitása, elérhesse céljait, és
kihozhasson magából mindent, ami fontos számára.
De a legfontosabb, amit felfedeztek: ha egy ember
növeli személyes tudatosságát, az hatással van más,
távolban lévõ emberek tudatosságára is.
Ez pedig nagyon veszélyezteti mindenféle hatalom
fennmaradását. Magas tudatosságú, boldog, kiteljesedett életet élõ embereket nem lehet irányítani, médiával, reklámokkal manipulálni.
Nem lehet rajtuk élõsködni, nem lehet rájuk értelmetlen adókat kivetni és legfõképp nem lehet rájuk
parancsolni, hogy énekelve-dalolva, menetelve, mások zsoldos katonájaként embereket megöljenek.
Az a lelkiállapot, ami ahhoz kell, hogy valaki az
életét úgy irányíthassa, ahogyan szeretné, kizárólag a
Szeretet, Hit, Hála, Ítélkezés-mentesség állapotában
tartható fenn.

Miért fontos a tudatosság növelése?
Azt mondják, Magyarországon kb.: 7-8 millió ember rendelkezik 80-as IQ-val. A 70-es szint pedig már
az értelmi fogyatékosok kategóriáját jelenti. Ilyen felállásban már nem is hangzik olyan jól, hogy DEMOKRÁCIA választópolgárokkal, nem?
A legtöbb ember éppen el tudja dönteni, hogy pisilni kell, kakilni kell neki, fázik vagy melege van.
Döntéseit pedig a legalacsonyabb rendû ösztönei
szintjén hozza meg. Ha egy politikus ad neki egy puszit a választási kampány során, akkor azt jó embernek fogja tartani.

Magasabb tudatosságú társadalomban nem fordulhatott volna elõ, hogy akkor törjön ki a legnagyobb
éhínség a Föld egyes országaiban, amikor a világon
pont a legtöbb élelmiszert sikerült megtermelni.
Amíg Bangladesben az emberek a saját halott gyermekeiket ették meg, addig Oroszországban a mozdonyokat búzával fûtötték. Annyi búza termett, hogy
nem fért be a tározókba.
Elõfordult az is az indiai piacokon, hogy emberek
saját haldokló, menthetetlen gyermeküket árulták másoknak eledelül.
Magasabb tudatosságú társadalomban nem fordulhatna elõ, hogy Ázsiában, több mint 40 millió, 10 év
körüli gyermek dolgozzon reggeltõl estig minden
nap. Hidakat, autópályákat építenek, esténként meg
vaskonténerekbe zsúfolva, bezárva várják a másnapot. Nem pénzért dolgoznak. A szüleik azért adják be
õket ide, mert addig sem nekik kell etetniük a gyermeket. Arra ugyanis már képtelenek.
De az sem fordulhatna elõ, hogy este a fotelban ülve a befektetési tanácsadód, távol-keleti részvényeket
sózzon rád, mivel azok most extraprofittal kecsegtetnek. Tudnád jól, hogy mások kizsigerelése árán nem
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akarod Te magad sem biztosítani a saját gyermeked
jövõjét.
Magasabb tudatosságú társadalomban nem fordulhatna elõ, ha tudjuk, hogy a Hit, Szeretet, Hála, és
Ítélkezés mentesség, mint lelkiállapot, olyan kémiai
folyamatokat képes elindítani az emberi agyakban és
kvantum szinten a világban, amelyek nagyban befolyásolják az életben való boldogulásunkat, hogy ne ez
legyen a legfontosabb elsajátítandó tantárgy az iskolában.
És ez teljesen független a vallásoktól is.
Indiában, amikor egy gyógyító mesterré válik, két
utat választhat: vagy elmegy az emberek közé és fizikailag gyógyítja õket, vagy felmegy a Himalájába egy
barlangba és onnan gyógyítja a világot meditáción
keresztül kvantum szinten.

Tudatosodás.
Elindultunk egy úton a magasabb tudatosság felé.
Mi egyszerre választjuk az utat a Himalájába és egyszerre az emberek felé is.
Olyan út ez, amin nem a sebesség számít, hanem
az, hogy az irány jó legyen.
A világ megváltoztatásával kapcsolatban egyetlen
üzenetünk van:
Mindenki dolgozzon saját magán! Soha ne hibáztassunk senkit. Még a politikusokat és a papokat sem.
(Sokan dolgoznak közülük is egy jobb világon.)
Induljunk el befelé, és rövid idõn belül, ha nem is
a helyes válaszok, de a helyes kérdések elõ fognak
bukkanni.
A legfontosabb kérdésekre pedig, több ezer éve
megvannak a helyes válaszok. Csak élni kell velük.
Tudom, hogy a villanyszámla meg a lakástörlesztõ
elõteremtése teljesen eltereli az ember figyelmét a nemesebb gondolatokról, és azok sokkal nagyobb gondnak tûnnek pillanatnyilag, de az anyagi világban való
boldogulás is a magasabb tudatosságban keresendõ.
Ahogy Weöres Sándor írta, Az Élet bevásárlócsarnokának felirata:
Mihelyt NEM KELL: mindenem a Tiéd.
Ezt megérteni, sokkal magasabb tudatossági szintre van szükség.
Ha van egy nagy álmod, higgy benne, higgy a Létezés bölcsességében a megvalósulás fontosságát illetõen, kerülj a Szeretet, Hit, Hála állapotába, ne ítélkezz mások felett és az álmod a létezõ legnagyobb sebességgel indul el a megvalósulás útján.
Ember! Ébredj! Több vagy mint a pénz elé boruló
ösztönlény.
A politikai és gazdasági hatalmakat nem szolgálni
kell fanatikus módon, hanem megismerni és felhasználni a szellemiséged és tudatosságod fejlesztéséhez.
A pénz csak eszköz és nem a cél. A cél a felemelkedésed!
Egy tanítás azt mondja: nincs más dolgod az életedben, csak hogy szeretetet adj. Csak ez kell hogy
teljessé válj, minden egyéb haszontalan.
Rockxy valósága
Kijózanító narkotikumok

KOS (03.21.-04.20.)
RÁK (06.22.-07.22.)
MÉRLEG (09.23.-10.22.)
BAK (12.22.-01.20.)
Ne erõszakolja magára az örökké izgõ-mozRengeteg dolga akad, de egyáltalán nem zavarÜgyei jól alakulnak. Nekiláthat a régi tervei
Szélcsend uralkodik Ön körül, nyugodtan átgó ember szerepét. Ha szervezetének nem
ja. Bizonyítani akar, hogy minden körülmény
megvalósításának, ami most biztos sikerrel
gondolhatja teendõit. Nagyszerû olvasmány
jár. Az egyszerû ügyeket ne bonyolítsa túl, mert azzal közt és bármikor lehet számítani Önre. Párja szeretne Ön- esik jól a tüsténkedés, vonuljon be egy hûvös szobá- kerül kezébe, amit le sem bír tenni, annyira magával
csak az idejét pocsékolná. Mások meggyõzésében nek örömet szerezni egy kirándulással. Lehet, hogy Ön szí- ba. Meg fogják érteni Önt. Úgy érzi, párja még mindig ragadja. Állandóan a pénzügyek körül járnak gondolaképes Önt meglepni.
sokat lendít a személyes elbeszélgetés.
vesebben maradna otthon, de nem fogja megbánni.
tai. Most a feltételeket Ön diktálja.
BIKA (04.21.-05.20.)
OROSZLÁN (07.23.-08.22.)
SKORPIÓ (10.23-11.22)
VÍZÖNTÕ (01. 21.-02.19.)
Egy utazás során olyan emberekkel találkozVigye is véghez, amit eltervezett! Legyen kezdeA szerencse Ön mellé szegõdik, de nem menteBeszámol valakinek a terveirõl és annak
síti egy fontos döntés alól. Ha rosszul ítéli meg a
megvalósításáról. A személyes kapcsolatok
hat, akikkel egy hullámhosszon gondolkodményezõ, ne hagyja, hogy kicsússzon kezébõl a
dolgok irányítása, különösen, ha saját magáról van szó. Vá- helyzetét, viselnie kell annak következményeit. Hagyja há- pozitívan befolyásolják, fõleg, ha talál valakit, aki min- nak. Az ismeretségekbõl barátságok szövõdhetnek.
gyódik valami új, szokatlan, kellemes dolog után. Lelkének zon kívül a gondokat és kapcsolódjon ki néhány napra. Ki- dig szívesen végighallgatja. Ha éppen barátot keres, Bevételnövelõ ötletei vannak, amitõl gazdasági növeváló alkalmat jelent a rokonok meglátogatására is.
erre itt van a legnagyszerûbb alkalom.
kedés várható. A romantikát illetõen legyen derûlátó.
gyógyírt jelent egy boldog találkozás régi ismerõssel.
IKREK (05.21.-06.21.)
SZÛZ (08.23.-09.22.)
NYILAS (11.23-12.21)
HALAK (02.20-03.20)
Egy nehéz munkának jutott a végére, amitõl
Keményen dolgozik és most már a jutalmat
Egy közeli kirándulás sok vidámságot ígér,
Stílusos megjelenésével és viselkedésével
megnyugodott. Magán- és szerelmi életében
akárcsak néhány napra is. Ne hagyja, hogy a
is szeretné látni. Fontos, hogy megtanuljon
nagy benyomást tesz a környezetében lékiegyensúlyozott. Vegyen részt a helyi rendezvényeken. tárgyalni és egyezkedni. Ne adja ingyen a tehetségét! mindennapos gondok tönkretegyék a kapcsolatát, võkre. õrizze meg a harmóniát kapcsolataiban. BizalLegyen pozitív beállítottságú, és semmiképp ne keve- Egy kérdésre azonban nem talál választ, vagy csak a menjen el kettesben a párjával. Hiszen, aki nem ké- mas beszélgetés során feloldódnak a korábbi feszültredjen szerelmi háromszögbe. Ne legyen közönyös.
pes ünnepelni, az dolgozni sem tud igazán!
kudarcot nem akarja tudomásul venni?
ségek. Felülkerekedik a mélyponton.
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Ezoterika, lélek, harmónia, rejtély

