Az Ideal Online-nak adott

Interjú Balogh Bélával

HOROSZKÓP

ideál: Hogy van most?
– Tökéletesen. Miért lennék másképp?
ideál: Mégiscsak daganatos beteg volt, igaz,
csupán tíz napig, ahogy ezt megtudhatjuk legújabb
könyvébõl.
– Mindez annyit jelent, hogy meg kellett tanulnom valamit a betegségem segítségével. Az pedig,
hogy a tünetek bármikor visszatérhetnek, nem más,
mint mumus, amivel évekig rettegésben lehet tartani az embereket. Ha felismerjük, mire
figyelmeztet a betegség, és meg tudjuk szüntetni a kiváltó okokat, majd
vigyázunk rá, hogy ne teremtsük újra,
akkor a betegség nem tér vissza többé,
mert elvégezte küldetését.
ideál: Mire figyelmeztette az emlõdaganat?
– Túlhajtottam magam, és a daganat
figyelmeztetett az egyirányú energiaáramlásra, ami abból adódott, hogy
huzamosabb ideig több ember helyett
dolgoztam, és közben nem pihentem.
Így reagált a szervezetem. Abban az
idõben egyidejûleg építettem a lakásom alagsorában kialakított meditációs termet, elõadásokat tartottam, médiaszereplést vállaltam és –
nem utolsósorban – elláttam mérnöki teendõimet.
Mindemellett az elõzõ könyveim kapcsán nagyon
sokan akartak találkozni és beszélgetni velem, és
én igyekeztem eleget tenni ezeknek a kéréseknek,
mert úgy éreztem, ha már továbbítottam az embereknek olyan gondolatokat, amelyek képesek megalapozni egy más világszemléletet, akkor kötelességem válaszolni a további kérdéseikre is. Nem
tudtam nemet mondani. Eközben éreztem a rám nehezedõ nyomás miatti stresszt, de azt hittem, kibírom.
ideál: Pedig nem!
– Éppen erre tanított meg a betegség. Rádöbbentett, hogy hol vannak azok a határok, ahol már a saját érdekeimet kell elõtérbe helyezni.
ideál: Lelki-szellemi nehézségeket és tanulságokat említ, de végül mégiscsak a test betegszik
meg…
– Így van, mert a fizikai betegség mindig a kibillent energiaáramlás eredménye, ami pszichés és
asztrális síkon, más szóval: gondolati és érzelmi síkon kezdõdik. Persze emellett nem hagyhatom figyelmen kívül a testi elõzményeket sem, mint például azt, hogy meglehetõsen elsavasodott a szervezetem. Igaz, hogy 18 éve semmiféle húst nem eszem, de a sajtot nagyon szeretem, az pedig az egyik
legerõsebben savasító étel.
ideál: Milyen megfontolásból vegetáriánus?
– Foglalkozom spirituális gyógyítással, ami azt
jelenti, hogy szakértõ kollégáimmal együtt segítünk a beteg embereknek abban, hogy saját erejükbõl talpra tudjanak állni, és ezáltal végleg meggyógyulhassanak. Hiszen a gyógyulást nem az operáció jelenti, az csak tüneti beavatkozás, a betegség
hozta feladatot kell megoldani. Ahhoz, hogy ebben
segíteni tudjak másoknak, szellemi-lelki és testi
tisztaságra van szükségem. A húsevés ebbõl a
szempontból nagyon káros, mert beviszi a szervezetbe a sok antibiotikumot és növekedési hormont,
valamint az állat megölésekor keletkezett stressz
rezgéseit.
ideál: Hogyan pótolja azokat a hiányzó anyagokat, amelyek elsõsorban a húsokból juthatnának a
szervezetébe?
– Nekem egyedül a füstölt kolbász élménye hiányzik – mondja mosolyogva. – De komolyra fordítva a szót, azt gondolom, hogy a szervezet – mivel rendkívül intelligens vezérlés alapján mûködik
– a bevitt táplálékból képes elõállítani mindent,
amire szüksége van. Ennek belátásához azonban
tisztában kell lennünk azzal, hogy az ember és a világ nem csupán annyi, amennyi látszik belõle.
ideál: Azt írja a Végsõ Valóság címû könyvében,
hogy egy napon felnézett a csillagos égre, és akkor

döbbent rá erre. Mikor volt ez a nap?
– 6-7 éves lehettem. Emlékszem, a fák, a házak,
az emberek nagyon nagyok voltak mellettem, én
mégis azt éreztem, hogy mindez kevés, valaminek
még lennie kell. Ma már tudom, hogy ez nem más,
mint néhány magasabb rezgésszámú sík, vagyis az
asztrális világ, ahova minden ember ellátogat éjszakánként, álmában. Gondolataink születési helye is
magasabb rezgésszámú síkokon van, a mentális síkokon. A gondolataink és az érzelmeink pedig energia formájában hatnak a
fizikumra. Ahova gondolat megy, oda
energia áramlik, és ahova energia
áramlik, ott változás következik be a
fizikai állapotban. Aki kételkedik ebben, annak azt javaslom, hogy gondoljon a szexualitásra…, és máris érezheti a gondolatai nyomán jelentkezõ testi változást. Ugyanez mûködik a betegségeknél is, ezért lehetséges az,
hogy a kialakult tünetek a gondolatok
és érzelmek megváltoztatásával, az
energiaáramlás megfelelõ irányba terelésével képesek elmúlni. Ma már
mindezt tudományosan is alá tudom támasztani, de
akkor, gyerekkoromban, csak éreztem.
ideál: Hogyan talált megértésre egy ilyen gondolkodású gyermek az 1960-as évek elején, Erdélyben, amikor – és ahol – a spirituális gondolkodás
meglehetõsen idegennek számított?
– Információforrást és beszélgetõpartnert inkább
csak felnõttkoromban találtam ebben a témában.
Kezdõ mérnökként elkerültem a magyar határhoz
közeli Nagykárolyba, ahol találkoztam egy emberrel, aki megmutatta nekem, hogyan lehet tárgyakat
mozgatni a gondolat erejével, és õ avatott be a hipnózis rejtelmeibe is. Akkor tapasztalhattam meg,
hogy módosult tudatállapotban mekkora ereje van
a gondolatnak. Ha hipnózisban valakinek azt mondom, hogy elnyomok egy cigarettacsikket a tenyerében, és közben csak egy ceruzát érintek oda, a bõre akkor is bepirosodik. Mérnökemberként elkezdtem keresni a megtapasztalt jelenségek mögötti racionális összefüggéseket. Ám ezekre csak késõbb,
Svédországban kaptam választ, amikor eljutottam a
Fehér Sas páholyhoz, amelynek a vezetõje – Huszár Sándor – tanítványául fogadott.
ideál: õ válaszolta meg a kérdéseit?
– Nem, de tanításával hozzásegített ahhoz, hogy
kész legyek a válaszok fogadására. A válaszok túlnyomó többsége éjjel érkezett, mégpedig úgy, hogy
felébresztett álmomból.
ideál: Miért ment ki Svédországba?
– Egyrészt a gondolkodásmódom nem volt összhangban az akkori Ceausescu-rezsimével. A kiváltó ok pedig az volt, hogy alagútrendszert kellett
volna építeni egy olyan helyen, ahol állandó földcsuszamlások voltak. Mondtam az akkori fõnökeimnek, hogy nem tudom elvállalni a feladatot, mert
annak megoldása rendkívüli veszélyt jelent az ott
dolgozók számára. Mire azt válaszolták: „Nem baj,
vannak magyar munkások…” Abban a pillanatban
döntöttem el, hogy mennem kell. Jó döntés volt, de
nem csak azért, mert kint megbecsülték a munkámat, hanem azért is, mert spirituálisan sokat fejlõdhettem.
ideál: Mégis hazajött… Miért?
– A Végsõ Valóság útja hazafelé vezetett. Elõször svédül írtam meg ezt a könyvet, de az ottani
közönség nem volt rá vevõ. Aztán, amikor hazai kiadás céljából elkezdtem lefordítani, rájöttem, hogy
a nyelvünk gazdagságának köszönhetõen a svéd
tartalomnál sokkal többet tudok elmondani, ha inkább újraírom. A Magyarországon megtapasztalt
óriási spirituális nyitottság, befogadóképesség elõször megdöbbentett. Aztán felfedeztem, hogy az
ilyen irányú nyíltság egyáltalán nem meglepõ, hiszen anyanyelvünkben is tükrözõdik. Mi tudattalanul is az éghez fordulunk, ha bajban vagyunk. Azt
kiáltjuk: segítsÉG!
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„Tényleg van
mennyország!” – egy
négyéves gyermek
halálközeli élménye
Egy nebraskai protestáns lelkész fia, Colton Burpo mûtétje után megdöbbentõ halálközeli élményekrõl számolt
be, többek közt arról, hogy van a mennyországban egy nõvére – akinek létezésérõl nem tudhatott.
A most tizenegy éves fiún 2003-ban egy késõn felismert
vakbélgyulladást követõen életmentõ mûtétet kellett végrehajtani. Válságos állapotban 17 napot töltött kórházban.
Négy hónappal késõbb, amikor egy alkalommal a kórház
mellett hajtottak el, apja tréfásan megkérdezte, van-e kedve
visszamenni. A gyerek így felelt: „Itt volt az, hogy énekeltek nekem az angyalok.” – „Belenéztem a tükörbe: halálosan komolyan beszélt” – emlékezett vissza az apa. Colton
ezután elmondta, hogy a túlvilágon járt, ahol találkozott
Sámsonnal, Keresztelõ Jánossal és Jézussal, aki „hatalmas
nagy volt, ragyogó, tengerkék szemekkel.”
A szülõk hitetlenkedve hallgatták;
úgy vélték, ezek a
képzetek a gyerek
által ismert bibliai
történetekbõl származhattak.
Ám
amikor Colton elmondta, látta, hogy
hol voltak a szülei,
miközben õ a mûtõasztalon
feküdt,
megdöbbentek. Anyja – mint mondta – egy másik szobában
telefonált, apja pedig egy kis szobában imádkozott, miközben õ végig Jézus ölében ült. „Megdöbbentett, hogy tudja,
hol voltam a mûtét alatt – mondta az apa. – Mert ezt sem az
orvos, sem a nõvérek, sem a feleségem nem tudta. De a
gyerek igen.”
Ugyancsak meglepte õket, amikor Colton elmondta,
hogy apai dédnagyapjával is találkozott, akit részletesen le
is írt, noha nem ismerte.
Az igazi megdöbbenés azonban az volt, amikor azzal állt
anyja elé, hogy neki két nõvére van. Anyja azt felelte, hogy
bizonyára a nõvérére és az unokanõvérére gondol, de Colton így válaszolt: „Nem. Két nõvérem van. Volt egy kisbaba, aki meghalt a hasadban, nem?” Az anya egy interjúban
elmondta: a család soha egyetlen szóval sem említette a vetélést Coltonnak, sõt õk maguk sem tudták, hogy az elvetélt
magzat kislány volt. „Olyan belsõ fájdalom volt ez, amirõl
még a barátainknak sem beszéltünk. Amit Coltontól hallottunk, elõször nagyon mellbevágott, de utána megkönnyebbültünk, hogy a kislányunk – akirõl nem is tudtuk, hogy
lány – jól van. Colton elmondta, milyen, és hogy úgy ölelgette, mintha sohasem akarná elengedni.”
„A mennyországban levõ nõvérét, akirõl nem tudhatott,
nem találhatta ki; semmiféle emléke nem lehetett vele kapcsolatban. De micsoda béke töltött el bennünket, micsoda
gyógyulás! Olyasmi, hogy hurrá, van egy kislányom, aki a
mennyben vár rám – azt hiszem, sok embernek van szüksége erre a reményre és gyógyulásra” – mondta az apa.
Colton elbeszélése szerint a mennyországban rengeteg a
szín. Nagyon sok ember és angyal van, mindenki huszonévesnek látszik, nincsenek öregek, senki sem visel szemüveget, és mindenkinek szárnyai vannak.
Todd Burpo nemrég közre is adta fia tanúságtételét.
„Tényleg van mennyország!” címû könyve novemberi
megjelenése óta másfél millió példányban kelt el az Egyesült Államokban – írja az msnbc.com.
Forrás: Magyar Kurír

KOS (03.21.-04.20.)
RÁK (06.22.-07.22.)
MÉRLEG (09.23.-10.22.)
BAK (12.22.-01.20.)
Mindent halogat, és nemcsak a munkában,
A személyes gondokra a munka most tökéHa valami elromolhat, az bizony el is fog elromA szépen ívelõ karrier, a sikerek adnak olyan
de a barátainak tett ígéreteinél is kibúvókat
letes gyógyír, de itt az ideje, hogy a magálani. Rengeteg apró bosszúság tarkítja az életét.
belsõ tartást, ami segíti elviselni a magánéRáadásul a kollégái is azt lesik, hol törhetnek borsot az or- néletében is rendet tegyen. Ha nem rég óta ismeri a keres. A szerelem az egyetlen, amiben mindent azon- let problémáit. De ez a nyár izgalmasnak ígérkezik!
ra alá. Alighanem nehezen viselik, hogy önnek minden párját, még nehezen tud tiszta fejjel rágondolni, pedig nal szeretne. Ámor valóban kényeztetni fogja, de nem Mert most épp a munka révén találkozhat valakivel,
a mély érzéseken, hanem az erotikán lesz a hangsúly. aki a magánéletét is bearanyozza.
"félgõzzel" sikerül, miközben õk iszonyúan lemaradnak. egyre sûrûsödnek a figyelmeztetõ jelek...
BIKA (04.21.-05.20.)
OROSZLÁN (07.23.-08.22.)
SKORPIÓ (10.23-11.22)
VÍZÖNTÕ (01. 21.-02.19.)
Jó kapcsolatai révén kedvezõen alakulhat a
Ne dühöngjön, ha a pályázatot vagy a meghirAlaposan felkavarja egy találkozás. Most ért
A hónap második felében már minden átdetett állást nem ön nyeri. Hamarosan lesz egy
meg néhány olyan mozzanatot a múltból,
karrierje. Most bárkit meg tud gyõzni, mert
meneti feszültség, idegeskedés elmúlik a
ezúttal nem „erõbõl", hanem ragyogó érvekkel oldja sokkal jobb ajánlat, és az bejön. Lépjen túl az irigyek rossz- aminek akkor nem tulajdonított jelentõséget. Ha egye- teendõk, és az emberi kapcsolatok elrendezõdnek.
meg a problémákat. A párkapcsolatban nyugodt idõ- indulatú megjegyzésein, és csak a munkájára koncentrál- dül él, ez a találkozás egy új korszak nyitánya lehet. Ha Sõt, a karrierje akkor is fölfelé ível, ha a kisujját sem
jon. Csak eltérítenék és gyengítenék az önbizalmát.
már van társa, akkor Ön nehéz döntés elõtt áll.
szakot ígérnek a bolygók.
mozdítja júniusban.
IKREK (05.21.-06.21.)
SZÛZ (08.23.-09.22.)
NYILAS (11.23-12.21)
HALAK (02.20-03.20)
Idén nyáron mindenképpen a figyelem köJól tenné, ha nem bízná magát a véletlenre,
Szinte minden bolygó a kezére játszik és
Nagyon jó a kapcsolata a gyerekekkel. Bár túll enzéppontjába kerül, mindenki az ön társasárendkívüli teljesítményre lesz képes. Segítik
hanem alaposan megtervezné a napjait. Kügedékeny velük, úgy tûnik, ez a jobbik nevelési
gát keresi, a munkában megvalósíthatja álmait, a ma- lönben a szokásos rutinfeladatok is olyan teherként a népszerûségét, és az anyagiak terén is javulás vár- elv, és nem a vasszigor. Ha viszont még nincs gyermeke,
gánéletben pedig egymást érik a társasági meghívá- nehezednek a vállára, hogy a stresszbe akár bele is ható. Soron kívüli jutalmat is kaphat, de igazából az el- akkor most érzi úgy, hogy nem szabad tovább várni! Talán
sok.
múlt idõszak munkájának gyümölcsét arathatja le. nem is tudatosan, de kezdi eszerint átalakítani az életét.
betegedhet.
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Hit, lélek, harmónia, rejtély

