Hit, lélek, harmónia, rejtély
Bíró Zsolt – léleklátó:

Én az emberrel foglalkozom,
nem a problémájával
Azt olvastam, hogy amióta az embert kiûzték a
Paradicsomból, az Édent keresi. Valójában pedig
nem kiûzettünk a Paradicsomból, mindössze Isten
elvette tõlünk a látás képességét.
Ugyanúgy az Éden közepén ülünk, csak éppen
nem látjuk. Ezt próbálom meg elfogadtatni mindenkivel.
Merjünk többet látni egy asztalban, egy székben,
egy másik emberben, mint egy problémaforrást!
Ha sikerül megszerezni ezt a képességet, akkortól nem érnek el a hétköznapi félelmek. A mágia
pedig a hétköznapi élet: az Édenben élünk, csak
nem látjuk. Az erõk, amelyeket nem látunk, áthatják az életünket.
Azért tartok meditációkat, s azért vezetem be
ezek rejtelmeibe az embereket, hogy a végén ne meditáljanak. A tanítvány napi tevékenységének lesz
része a meditáció, ha rálép a spirituális útra. Egy idõ
után már túl lesz azon, hogy gyakorlatokat végez, az
élete maga lesz a meditáció, amely nem más, mint
önmagunk megszólítása. Müller Péter szavaival:
elõször is el kell ehhez helyezkednünk. Lehetõleg
valaminek az átvitt és szó szoros értelmében vett
középpontjába. Ettõl a pillanattól kezdve nincs ima
és meditáció, csak Te vagy és Isten. Vagyis a jó meditáció önmagában is egy magasabb rendû ima.
Ha valaki úgy boldog, hogy nem meditál és
egészségtelenül él, annak azt mondom, csinálja
így! Még nem jutott el arra a szintre, ahol spirituális módon kéne léteznie. Ugyanakkor ez a változás
bármikor megtörténhet vele, lehet, hogy csak annyi, holnaptól vegetáriánussá lesz.
Ha így is történik, ezeket nem kell nagydobra
verni, a szellemi dolgoknak soha nem kell publicitá s, ezek intimebb szférák. Akik ilyenekre büszkék, valahogy mindig izzadtságszagúak, mert értékként élnek meg valamit, ami önmagában nem
az. Visszaigazolást keresnek a kijelentéseik által.
Nem szabadok, mert várják a választ: igen, helyesen élsz!
Nagyon sok olyan emberrel találkozom, aki fölkeres, de valójában nem õszinte. Én csak az õszintéken tudok segíteni, akik tisztelik önmagukat és
azt a világot, amit én képviselek. Ha valaki elmegy
az orvoshoz, nem sértõdik meg, ha le kell vennie a
ruháját. Az idõszerûséget fel kell tudni ismerni,
tudni kell, hogy a gyógyítandó személynek el kelle hagynia már a problémáját vagy sem.
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Mentális erõ vagy
varázslat?
Már az ókorban is feljegyeztek néhány olyan varázslót,
akinek sikerült kisebb-nagyobb tárgyat elmozdítani anélkül, hogy hozzáért volna. Akkor ezt csodának vagy bûvészmutatványnak könyvelték el.
Az emberek nem szívesen hisznek a szemüknek, ha olyasmivel találkoznak, ami ellentmond a beléjük nevelt „tényeknek”, a tanult fizikai törvényeknek.
Pedig az is tény, hogy minden korban voltak, és napjainkban is vannak különleges képességû emberek. Tibetben
ezt természetesnek veszik és „gyakorolják” is. Sõt, állítólag
megtörténik, hogy ha egyszerre sokan koncentrálnak egy
közös idõ- és térpontra, akár sokmázsás sziklatömböt is képesek elmozdítani a helyérõl.
De nem kell a távoli keletre mennünk hasonló példákért.
Igaz, a környezetünkben élõ, különös adottságú emberek
nem mázsás követ vagy nehéz fémtárgyat mozgatnak , inkább csak apró tárgyakat.
Ezt a távolba ható, tárgyakat mozgató erõt telekinézisnek
nevezik, és már régóta vizsgálják a kutatók, miben rejlik a
magyarázata. Azt állítják, hogy elég sok olyan ember él
köztünk, aki hatással tud lenni a környezõ világra. Sõt, az
sincs kizárva, hogy idõnként mindenki birtokában van ennek az erõnek, amit ma már mérni is tudnak.
Angliai, amerikai és ausztráliai kutatóintézetekben olyan
személyeket vizsgáltak egymástól függetlenül, akik önként
jelentkeztek, és állították, hogy rendelkeznek ezzel a képességgel. A vizsgálat során a kutatók jól lezárt dobozokba tárgyakat helyeztek, egyik sem volt nehezebb tíz-húsz dekánál. A tárgyakat úgy rendezték el, hogy a legkisebb elmozdulástól villamos áramkör keletkezik, ami azonnal bekapcsol egy kamerát, így le is fényképezik, filmezik a további
történést. Már többször sikerült megörökíteni, hogy a tárgyak minden külsõ (látható-érinthetõ) hatás nélkül elmozdultak a zárt térben. Kísérteties látvány, amint az éjszaka
közepén a lakattal lezárt üvegfedelû tartályban mozogni
kezdenek a dobókockák.
A tizenhat éven keresztül folytatott amerikai kutatássorozat filmfelvételei alapján arra is fény derült, hogy a tárgyak mozgása összetett, sõt, valamiféle tervszerûség, szándékosság is megfigyelhetõ benne. Erre több lehetséges magyarázat is van.

Különbség az ezoterikus hit
és a vallásosság között
Elõször is a vallás és a hit nem ugyanaz. Az ezotéria csak egy címke. Ha valaki Istent megtapasztalta, akkor egy olyan transzcendens találkozás állapotába kerül, amelyet az emberek általában a vallásban, a templomban tapasztalnak meg. Aki õszintén foglalkozik az ezotériával, tudja, hogy ez a szó
mit jelent. Azt, hogy a belsõ körben van, a centrum
felé közeledik és az Istennel fog találkozni. Tehát
van hite! De aki vallásos, nem biztos, hogy ezoterikus, sõt! Az ezoterika: visszatérés abba a létállapotba, amikor én egy voltam Istennel, s fölfedezem
azt, hogy én is isten vagyok. Dúl Antal teológus, a
Hamvas-életmû kiváló ismerõje mondta egyszer,
hogy a nyugati és a keleti vallás között az a különbség, hogy az elsõ azt mondja: a tudás hatalom, a
második pedig azt: a tudás megszabadít. Amíg hatalmi kérdés a tudás és az ezotéria, addig valami ellene dolgozik a lényegüknek. Amikor a megszabadulá somat keresem a tudás, a vallás vagy a hit által, abban a pillanatban Istent ismerem meg. Akkor
leszek a helyemen.
Erre a fajta szárnyalásra és szabadságkeresésre
buzdítom én is az embereket. Tudjanak repülni, de
ne menjenek neki a fának, és ne zuhanjanak le.

Az egyik a szellemvilággal hozza összefüggésbe a jelenséget. Vagyis a már nem élõ, de új életre készülõ majdani
lelkek a köztes állapotban „szellemként” tevékenykednek.
Az õ állapotukban más a fizika, tehát belenyúlhatnak a zárt
térbe, vagy kívülrõl hozhatnak létre különféle hatásokat.
A másik magyarázat e világi: sok emberben rejlik tudat
alatti képesség, belsõ biológiai energia, amit érdemes volna
feltárni. A kutatások mostani szintjén ugyanis egyelõre
nem tudható, hogy valójában mirõl is van szó. A telekinézis mindenesetre létezik, és talán egyszer a megcáfolhatatlan hivatalos magyarázatát is megtalálják.

Forrás: shirayanavajramutthi.hu

Nemere István
Forrás: asztronet.hu

KOS (03.21.-04.20.)
RÁK (06.22.-07.22.)
MÉRLEG (09.23.-10.22.)
BAK (12.22.-01.20.)
Fogadja óvatosan azokat az ígéreteket, amiket
Túlságosan sokat remél egy biztató fõnöki megHa nem figyel oda, könnyen elõfordulhat, hogy
Fõnökei, munkatársai nem igazán értik, miért
most kap. Az ismerõseinek, vagy a fõnökének
jegyzéstõl. Ismét érzelgõs, érzékeny, elsõsorban a
anyagilag is, érzelmileg is megkárosítják – épp
ragaszkodik az elavult módszerekhez. Népszeazok, akikben vakon bízik. A boldogság alapja, hogy ne párkapcsolatát érzi bizonytalannak. Nem árt, ha jól megis- a jó szándéka vitathatatlan, de ez most kevés. A válto- rûségének az tenne jót, ha támogatná a fiatalabbak újícsak a saját örömét keresse, hanem figyeljen a párjára, meri azt, akihez hozzáköti az életét, s ha nem bízik benne zások vihara és a szabadságolások szélcsendje egyaránt tó elképzeléseit. A szerelemben most a partnere veszi
késleltetheti a karriertervei elképzelt megvalósulást.
és próbálja kitalálni, mi az, amivel boldoggá teheti.
maximálisan, hát inkább válassza egyelõre a magányt.
kézbe a dolgokat, csak élveznie kell a végeredményt.
BIKA (04.21.-05.20.)
OROSZLÁN (07.23.-08.22.)
SKORPIÓ (10.23-11.22)
VÍZÖNTÕ (01. 21.-02.19.)
Nem feltétlenül kell mindent azonnal megcsiMost készítsen elõ mindent, és július második
A pesszimizmusán nehezen tud úrrá lenni. PeSokkal több lesz a munkája, mint amennyit befelében lépjen! A bolygók a segítségére lesznek,
dig a szerencse ön mellé szegõdött, és most
nálni, még ha sürgetik, akkor is tartsa magát
tervezett magának. Jó szervezéssel azonban
saját üteméhez, mert a kapkodással nem tud olyan ala- a többi már csak öntõl függ. A kollégái, szomszédai lehet, félgõzzel is nagy sikereket érhet el. A kedvese vagy a minden megoldható. Bár nem szereti a bizonytalansápos munkát végezni, ahogyan öntõl elvárják. Egy Bika leg- hogy abban lelik örömüket, ha önrõl pletykálhatnak. Ne gyermeke talán nehezen érti meg azt, hogy a munkájá- got, most mégis olyan kalandba keveredhet, amitõl a bafeljebb csak a saját maga rabja lehet, másé sohasem. vágjon vissza, inkább várja ki, amíg új célpontot keresnek. ba veti magát és egyre kevesebb idõt szán rájuk.
rátait féltve óvná. A nyári hangulat felpörgeti a vágyait.
IKREK (05.21.-06.21.)
SZÛZ (08.23.-09.22.)
NYILAS (11.23-12.21)
HALAK (02.20-03.20)
Nehezen tud különbséget tenni a vágyai és
Most sok problémát próbál egyszerre megoldani,
Legyen óvatos, mert meggondolatlan lépéseivel
Komoly változások vannak készülõben a munkaa valóság között. Most például egy meghitt
többet árt a karrierjének, mint hinné. Próbálja
és a kimerültségtõl dühös, türelmetlen. Érdemes
helyén. A Vénusz és a Nap találkozása jelezhet
barátságról sokkal többet hisz, mint ami. Miközben volna legalább a hét végét pihenéssel tölteni. (Vigyázat, a há- megtalálni az arany középutat érzelmei és a vágyai között, egy olyan (boldog!) kapcsolatot, amit azért kell titokban
úgy véli: halálosan szerelmes, a barátja nem "veszi a zimunka akkor sem számít pihenésnek, ha örömét leli a ta- még akkor is, ha úgy érzi, hogy a szerettei elhanyagolják. tartania, mert a kedvese házas, de jelezheti azt is, hogy ön
lapot", De a barátság igazán õszinte lehetne...
karításban!) Menjen inkább a szabadba, és aludjon sokat. A szerelemben különösen vigyáznia kell, ha tilosban jár. jár s tilosban! Nem kell aggódnia, hogy leleplezõdik.
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Lelki problémák, s azok felderítése a feladatom.
A lélek fájdalma tud igazán súlyos lenni, de ha ettõl megszabadul, szárnyalni képes. Amennyiben
méltónak érezzük magunkat a segítségre, s ezáltal
képessé válunk annak elfogadására, akkor áldozattá válásunkat felválthatja az irgalom kegyelme. Ezáltal pedig önállóvá és szabaddá válva képessé leszünk a feltétel nélküli szeretet adására és elfogadására. A felelõsségteljes életre, az örömre és a boldogságra.
Tudjuk, hogy mindenki számára a saját problémája a legszörnyûbb. Ugyanakkor ezek a problémák általában nem valós bajok, csak olyan felismerések, amelyeket az illetõ még nem tud elfogadni.
Ha valaki hozzám érkezik, akkor szó szerint együtt
vagyok vele, ebbe pedig belefér a tanácsadás, a „lélekkel való találkozás”, amely kihat a mostani és az
elõzõ életekre egyaránt. Tehát nem tisztogatás folyik, hanem találkozás, amely lehet éppenséggel
megrendítõ erejû is.
Egy ezoterikus, spirituális életet élõ embernek
nincsenek hétköznapjai. Minden nap azzal az erõvel
van jelen, amelyet lehet hívni Istennek, magasabb
létezõnek. Tehát vannak hétköznapi, anyagi síkon
megjelenõ gondok, amelyek pontosan rámutatnak
egy bajra. Ha valaki vevõ rá, akkor vele közösen ki
lehet bontani a benne lévõ válaszlehetõségeket.
Az emberek nagyon sokszor megszokásból problémáznak. Félnek a fájdalomtól.
Úgy gondolják – tévesen –, hogy a problémamentes élet az igazi, ha valakinek nincs problémája, akkor boldog. Ez nem igaz. Ha az embernek
vannak bajai, akkor nagyon sok minden életszerûvé válik. Ha valakinek valamilyen munkahelyi problémája van, akkor lehet, hogy az megint csak a
nem megfelelõ döntés megjelenése. Miért dolgozik
ott? Lehet, hogy régóta ki szeretne lépni, s addigaddig szabotálja a munkáját, amíg kirúgják. Igen
ám, de ezt meg az önérzet nehezen viseli. Vagy pedig megbetegszik, hiszen nem csinálja szívesen a
munkát, s ezzel valóban olyan helyzetbe kerül,
hogy nem tudja elvégezni a feladatod.
Sokszor tényleg elég ennyire triviálisnak tûnõ
dolgokról beszélnünk, s ha erre felhívtam a figyelmet, könnyen javíthatóvá válik a sérelem. Röviden:
én az emberrel foglalkozom, nem a problémájával.
Sajnos divat az ezoterika, divat minden olyan
tréning, amellyel képesek vagyunk megismerni
magunkat. Ezekbõl a gyakorlatokból azonban
gyakran hiányzik az a szeretet, amelyet úgy hívok:
önmagunk megbecsülése. Elfogadás, alkalmazkodás és mértékkel történõ bontogatás – mindegyik
fontos. Azért születtél, hogy tanulj. Negyven vagy
nyolcvan évet élsz, teljesen mindegy, csak próbálj
meg úgy létezni, hogy ne árts önmagadnak – és
persze másoknak sem! Az emberi félelem máshonnan ered, mint a tudásvágy, hiszen a tudáshoz alapvetõen bátorság szükséges.
Tartok különbözõ elõadásokat és táborokat is, és
mindig felhívom a résztvevõk figyelmét arra, hogy
egy dolog tudni, s a másik dolog, hogy ezt a tudást
el is kell bírni viselni. Van elég bátorságod, hogy
tudj? És hogy ezt alkalmazd is? Hiszen ettõl átalakul az életed! Kicsit nem lehet tanulni. Minél többet tudsz, annál több kérdõjellel találkozol. Rá kell
jönnöd, hogy ez a világ, amiben élsz, sokszor hazugság, s ez bizony fájdalmas.
Próbálod az igazságot megtalálni, de folyamatosan falakba ütközöl. A spirituális élet nem más,
mint a gyakorlati életbe átültetett szeretet. Ha szeretsz, akkor ezt gyakorolnod is kell. Már megint
egy olyan fogalom, amelyet elkoptattak. Ezeket
próbálom én hétköznapi nyelvre lefordítani, s az
emberek számára olyan segítõkezet nyújtani, hogy
ne érezzék magukat elveszettnek, másrészt ettõl
függetlenül merjenek egyedül lenni. Az egyedüllét
nem egyenlõ az elhagyatottsággal, hanem lehetõség arra, hogy önmagaddal legyél együtt.
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