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Szepes Mária (1908-2007):

“ Én az embereket
önmagukhoz vezetem”

HOROSZKÓP

Az a mániám, vagy szent õrületem, hogy amit
írok, azt érdekesen írjam.
Nincs jogom sem tudománnyal, sem mûvészettel untatni senkit.
Eddig 150 könyvem jelent meg, de 200 lesz azután ha már levetem a testemet.
Legalább tíz évre való örökség rejlik még nálam, amit megtaláltok, ha már nem leszek itt.
Mert fontos, hogy az üzenetek, amik rajtam keresztül életre keltek, eljussanak azokhoz, akiknek
szükségük van rájuk, ebben a zavaros, veszte felé
száguldó világban.
Soha nem akartam mást, mint írni. Így, kilencvennyolc évesen is. Az írás az, ami erõt ad, az a tudat, hogy feladatom van, adhatok. Pár éve, egy betegség folytán a halálkapu közelébe sodródtam, de
visszaküldtek, mert még mindig szükség van itt
rám. Versekbe tudtam önteni azt, amit akkor megéltem.
Rengeteg versem
van, 1925-tõl írom
õket, egészen a mai
napig. És csakis azért,
mert tudom a halhatatlanságot. Az emberek általában annyira
félnek a haláltól, hogy
inkább menekülnek
õrültségek felé. Pedig
nem kell félni. Nagyon rossz erõk dolgoznak ma a világunkban. A gyûlölet a
szeretet megbetegedése. Le kell szerelni a
gyûlöletet, mert az
újabb gyûlöletet és
harcot szül, ami sehova nem vezet és lehúz.
A szeretet felemel,
könnyûvé tesz.
Éljünk inkább felfelé. Az emberek többsége önzõ, csak önmagára gondol.
Azért dolgozom írok és tanítok -, hogy ébresztõt fújjak, bebizonyítsam, hogy a másokért való
szolgálatnál nagyobb ajándék nincs. Egész életemben úgy segítettem másoknak, hogy nem kértem
pénzt érte. Erre azért voltam képes, mert tudtam,
hogy az anyagi javak nem sokat érnek, egyedül a
fölfelé törekvés, az önzetlen segítségnyújtás az,
ami értelmet adhat az emberi életnek. Hiszen nem
én vagyok a fontos, hanem az, hogy amit az istenibõl kapok továbbadhassam. A világ önzõ, de az
emberek vágynak a jóra, a szeretetre.
Feladatom, hogy felemeljem azokat, akik nem
látnak tisztán, de vágynak a fényre.
Ugyanakkor természetesen minden ember mágus, azaz birtokában van annak a teremtõ erõnek,
amellyel megváltoztathatja saját életét. Az önismeret nagyon fontos, ebben jó iránytû lehet a grafológia, az asztrológia, vagy akár a reinkarnációs út
megvilágítása. Ez utóbbinak kimondása a Vörös
oroszlán címû regényem megszületésekor 1946ban nagy vihart kavart. Sok hasonló témájú könyvvel együtt ezt is betiltották. Sõt. Elégették. De
hamvaiból feltámadott. Érdekes, hogy néhány évtized elteltével a világ számtalan országában sok
kiadást megélt. A vörös oroszlán megjelenése után
Hamvas Béla, a nagyszerû író, filozófus, polihisztor, aki akkor könyvtáros volt a Széchenyi Könyvtárban azt írta nekem: Egy városban vagyunk, nem
lehet, hogy ne ismerjük egymást. Innen indult a haláláig tartó barátságunk és kölcsönös tiszteletünk.
Az emberek egyre nagyobb számban értik, hogy
ebben a bolond, ám érdekes (ahogy az akkori kiadóm jellemezte) történetben mennyi igazság van.

Magyarországon egyébként csak a rendszerváltást
követõen jelenhetett meg, azóta azonban folyamatosan jelen van az olvasók életében. Ez az én sorsom nyolcéves koromtól mást sem tettem, mint írtam, de csak nyolcvanévesen váltam elismert
íróvá. Nem tehettem mást, ömlött belõlem a gondolat, a szó, és nincs megállás ebben ma sem.
Az álmokkal csak a pszichológusok foglalkoznak. Pedig életünk harmadát töltik ki, és rengeteg
üzenetük van. Ezért írtam az Álomszótárat. Az
álom nem ismeri a halált. Ha egy hozzád tartozó
meghal, álmodban lehet újra fiatal és beszélgethetsz vele. Repülsz álmodban. Vagy zuhansz.
Nyelveket beszélsz. Szellemünknek csak egy része
van itt. Ez alól a zsenik kivételek, hiszen õk képességeik nagyobb százalékát tudják a Földön kamatoztatni. Az, aki bölcsen él, tudja, hogy van kis halál, ami az éjszakai álom idõszaka, és van nagy halál, ami a jelmezünk,
azaz a fizikai valónk
elhagyásával indul, és
egy hosszabb pihenõvel folytatódik. Ezt
követi az újraszületés,
ami egy új szerep felvállalásával jár a Földön. A szellem törvénye, hogy minden lélek a fejlõdésért születik le, azaz minden
élet lehetõséget kínál
újabb feladatok felismerésére, és megoldására. Éppen ezért nem
véletlen, hogy milyen
szülõket, családot jelölünk ki magunknak,
a környezetünket, külsõnket is mi választjuk, az alapján, hogy
mi segítheti leginkább a haladásunkat. Úgy érzem,
hogy a jelenlegin túl én még több életben leszek jelen a Földön, és mindkét alkalommal írói szerepet
vállalok.
Sokan megkeresnek, és én mindenkinek szívesen adok abból, amim van. Külföldiek, magyarok
egyaránt megtalálnak, segítséget, gyógyulást kérnek, tanácsot egy kétségbeejtõnek tûnõ élethelyzetben. A mai napig borzasztóan érdekelnek az
emberek. De nem kegyetlen kíváncsiság rejlik e
mögött, hanem empátiás beleérzés. Nem is lehet
élni pszichológia, karakterológia nélkül. Hogy
tudsz bánni munkatársakkal, gyerekekkel, egy író
hogy tud hiteles figurákat formálni, ha ezeket nem
ismeri?
Semmi erõszakot nem alkalmazok. Tessék egy
könyv, ha tehetem, elé teszem. Sorsszerû, hogy kihez milyen könyvek kerülnek. Véletlen nincs.
Minden emberben benne van az isteni szikra. A
lelki érettség foka dönti el, mikor kezdünk kutatni
rejtett énünk után. Az, aki nem a saját útját járja,
elõbb-utóbb megbetegszik, hiszen minden fizikai
fájdalom, rossz érzés üzenet a lelkünktõl. Én a mai
napig remekül érzem magam, egyetlen gondom az
öregség. A lényeg, hogy azzal foglalkozz, ami Te
vagy, találd meg az életben a megfelelõ segítõtársakat, és teremtsd meg a belsõ harmóniádat. Csak
ez számít, semmi más.
Véletlen történések nincsenek. Ha valaki szerencsétlennek érzi magát, akkor is tudnia kell,
hogy az események az elõzmények tükrében,
vagyis okkal történnek. És azt is tisztán kell látni,
hogy minden döntésünk jelzés a jövõnek.
És ne feljtsétek el: Az élet örök, halál nincs.
Forrás: Lélekvirág
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Mi a beavatás?
A beavatás a szellemi út egyik kulcsfogalma. Azt tapasztalom, hogy mind az ezoterikus irodalomban, mind az emberek körében, akikkel elõadásokon találkozom, nagyon
sok félreértés és tévedés van ezzel a fogalommal kapcsolatban, ezért döntöttem úgy, hogy érdemes a témával behatóbban foglalkozni. A beavatást tökéletesen csak az értheti
meg aki átélte, mégis megpróbálok valamilyen képet adni
róla.
A beavatás egy tudatszintváltás, tudatállapot-váltás. Általa olyan tapasztaláson megy keresztül az ember, ami túlmutat az átlagember hétköznapi, öt érzékszervvel való tapasztalásán. Ez a nem anyagi világok megtapasztalása, az
érzékfeletti világokba való belenövés; ahogy régen mondták: Ízisz fátylának szétszakítása. Van ugyanis egy szimbolikus fátyol, ami elzárja az ember elõl azt a világot, ahová
a beavatás által léphet be. A beavatás által az ember megláthatja az események mögött mûködõ valós szellemi okokat és célokat. A beavatott a szellemi világ tanúja. Nem biztos, hogy egy beavatott – hiszen nagyon sokféle beavatás
van – folyamatosan tapasztalja a beavatása után ezeket a
nem anyagi létformákat, de legalább egyszer valóságos tapasztalatot szerez errõl. Ha ezt valaki megtapasztalja, minõségileg megváltozik az egész élete.

A beavatás típusai

Nagyon sokféle beavatás létezik, mert sokféle ember létezik. Attól függõen, hogy valaki hol tart, mi a célja, milyen
szinten van, milyen úton indult el, ki a beavató mestere,
más-más jellegû és szintû beavatásokról beszélünk. Ezek
általában párokba rendezhetõek. Az egyik ilyen pár az
északi és a déli beavatás kettõssége. Az északi beavatás az
extatikus utat követi, ez egyfajta extatikus kitágulás a makrokozmoszba. Ez a fajta beavatás a fizikai világ mögött
mûködõ szellemi erõk és lények megtapasztalásáról szól. A
déli beavatás, a misztikus út a lélek mûködése mögötti szellemi erõk, tények és lények megtapasztalásáról szól. Ez tehát az elsõ páros: Extatikus kitágulás a makrokozmoszba a
külsõ bolygók (Mars, Jupiter, Szaturnusz) erõinek a segítségével, vagy misztikus elmélyedés az ember belsõ mikrokozmoszába a belsõ bolygók (Hold, Merkúr, Vénusz) segítségével.
Ugyanígy különbség van a keleti és a nyugati beavatás
között. A keleti beavatások többsége tizenkét fokú, a nyugati beavatások nagy része pedig hétfokú beavatási utat ír
le. A tizenkét fokú beavatásnál elsõsorban a tizenkét csillagkép erõit aktivizálják, a hétfokú beavatásnál pedig a hét
fõ bolygó erõit használják föl.
Alapvetõ különbség van a
Krisztus elõtti és Krisztus utáni
beavatások között is. A fõ különbség az, hogy Krisztus lényének mekkora hangsúlya van az
adott beavatási folyamatban.
A beavatások koronként is változnak. Az ember felépítése, az
érzékfeletti világ felépítése és a
kettõ kapcsolata idõrõl-idõre változik, s ehhez a változáshoz igazodnia kell a beavatásnak is.
A valós beavatás mindig igazodik az adott korszellemhez,
figyelembe veszi a magasabb világok, s az ember adott jelenre, korra vonatkozó állapotát. Tehát a valós beavatások a
megfelelõ idõben és a megfelelõ módon történnek.
Vannak álbeavatások is. Az álbeavatás külsõségekben,
rituáléjában hasonlíthat a valós beavatáshoz, de a tudatállapot-változás nem történik meg. Megtörténhet, hogy belenyúlnak az illetõ egyik csakrájába, ettõl átél egy-két élményt, bizsereg a teste egy-két helyen, lát ezt-azt, és utána
úgy fogja föl, hogy õ most már beavatott. Ez nem beavatás,
ez inkább beavatkozás.
A valós beavatás egy térbeli mandalaként jelenik meg a
beavatott aurájában, és több inkarnáción keresztül ott marad. Ez a gömbszerû ábra a fej körül található meg, a száma, formája, színe árulja el a tisztánlátó számára, hogy milyen beavatásokon esett keresztül az illetõ régebbi életeiben.
Váradi Tibor
Forrás: napfényes.hu

KOS (03.21.-04.20.)
RÁK (06.22.-07.22.)
MÉRLEG (09.23.-10.22.)
BAK (12.22.-01.20.)
Arról ügyesen gondoskodik, hogy a család
Olyan tervet dédelget, amirõl talán önmaga is
Ahhoz, hogy a maximumot hozhassa ki magáTitkos ábrándjai olyanok, amiket még önmagáélete ne legyen egyhangú. Utazásra, világjátudja, hogy egyelõre kivitelezhetetlen, mert
ból, a rengeteg munka mellett sok-sok pihenak is félve vall be, mert annyira elérhetetlennek
nésre lesz szüksége. És a pihenést egy Kosnál a mozgás, nem érett meg hozzá a helyzet. A külvilág gondjai elõl rásra, új kapcsolatok kialakítására igazán jó idõszak érzi. Mivel a következõ hetekben sokkal nagyobb az önbia sport, az aktivitás jelenti. A családja és a baráti köre az otthonába menekül, szabad idejének jelentõs részét lesz ez. Az emberekhez fûzõdõ viszonyát a telihold zalma, és a körülmények is a jól alakulnak, így megtörténután újra kell értékelnie.
nemcsak elfogadja, de támogatja is az elképzeléseit. a lakása csinosítására, kertje gondozására fordítja.
het önnel az a csoda, hogy karrier-álma valóra válik.
BIKA (04.21.-05.20.)
OROSZLÁN (07.23.-08.22.)
SKORPIÓ (10.23-11.22)
VÍZÖNTÕ (01. 21.-02.19.)
Hajlamos rá, hogy a maximumnál is többet várA magánélete mozgalmas lesz, de nemcsak
Elégedetlen önmagával, eddigi teljesítményével.
Újhold idején még energikus volt, és lelkesedése
örömöt tartogat majd az idei nyár, hanem
bizonyítani szeretne. Nem biztos, hogy energiájon a jövõtõl - és a valóságnál sokkal szebben
átsegítette a mélypontokon. Idõzavarba kerül.
emlékszik a múltra. A következõ hetekben az események sok feszültséget is. Olyan partnert talál, aki nem sza- ját jó dolgokban vezeti le. Leginkább abból lesz baj, ha (vir- Leginkább a szerelemben érzi magát úgy, hogy "lemaradás(és a bolygóállások) hatására sokkal határozottabbá, re- bad, és titkolni kell a kapcsolatot. Ez az egyeduralom- tusból) túlvállalja magát. A kihívással járó izgalom(különö- ban van". Nagyon téved. Az a valaki, akit az újhold hozott az
ra vágyó Oroszlán lelkét igencsak megviseli.
sen telihold környékén) jobban vonzza, mint a gyõzelem. életébe, most újra felbukkan, és teljesen elvarázsolja.
alistábbá válik, kinyitja szívét az újdonságok elõtt.
IKREK (05.21.-06.21.)
SZÛZ (08.23.-09.22.)
NYILAS (11.23-12.21)
HALAK (02.20-03.20)
A siker garantált, de komoly feltétele is van:
A barátoknak hitt emberek között akad, aki csak
Sokkal több idõt kell munkával töltenie, mint az
Az érzelmei rossz irányba vezethetik, és nemcsak
kordában kell tartania az indulatait, sokkal megelõzõ években. Eleinte élvezi a pörgést, de kékihasználja. Bár alaposan megviselik a történtek,
a magánéletét és a karrierjét, de az egészségét
fontoltabban kell viselkednie. A Szaturnusz segít, hogy lesz elég ereje, hogy változtasson. pénzügyi viták miatt egyik sõbb már szívesebben lógna a barátaival. Ráadásul a te- is veszélyeztetheti meggondolatlan lépéseivel. Az esetle“megkomolyodjon”, nagyobb felelõsséget vállaljon. A te- közeli ismerõsével is megromolhat a kapcsolata. Olyasmi lihold körüli napokban elõbb egy váratlan kiadás, majd ges lakásfelújítást, vagy minden olyan munkát, ami kemény
lihold idején valakiben nagyot csalódik. Szakítson vele. kezdi érdekelni, amirõl eddig lesújtó véleménye volt.
egy kellemetlen családi esemény borítja fel az életét.
kihívást jelent, érdemes a telihold utánra betervezni.

HOROSZKÓP

Hit, lélek, harmónia, rejtély

