Hit, lélek, harmónia, rejtély

A színfalak mögött
Nem célom a negatív információk gerjesztése már tudjuk, hogy amire a figyelmünket fordítjuk, azaz energiát fektetünk bele az növekszik - de a tisztánlátás és a tudatosság fokozása érdekében legalább futólag említést kell tennem arról, hogyan is néz ki jelenleg a világunk. Mit is teremtettünk tehát közösen?
Ha egy kicsit is nyitott szemmel jár valaki a világban, akkor kétsége sincs afelõl, hogy a világunkat
egy háttérhatalom irányítja. Ennek a háttérhatalomnak jól látható célja az emberek totális rabszolgaigába hajtása és hogy bennünket teljes ellenõrzésük alá
vonjanak. E célból igyekeznek bennünket az állati
tudatosság szintjén tartani, de legalábbis megakadályozni, hogy az isteni tudatosságot elérjük.
Az állati tudatosság azt jelenti, hogy nincs választásunk, azt tesznek velünk, amit akarnak. Emberként
megadatott nekünk a választás szabadsága - és itt
nem a politikai választásokra gondolok, mert az csak
illúzió, hogy választási lehetõségünk van -, de ahhoz,
hogy az isteni lényünk megnyilvánuljon meg kell tanulni tudatosan választani.
Hasonlóan játszanak velünk, mint ahogyan a marionett figurákat rángatják és manipulálásunk mindig
ugyanazon az elv mentén történik, melyet úgy hívunk:

járulékot kell fizetni. Amit pénznek hívunk valójában nem más, mint adósság elismervény és a pénzvilág teljes egészében magánvállalatok kezében van
a nyomtatástól kezdve a hitelezésig és az országok
nemzeti bankjai tõlük kapják a hitelt magas kamatokra. Még sorolhatnám hosszan. Inkább arra biztatok
mindenkit: Nézzen körül, de elõtte vegye le a szemellenzõt!
A manipuláció fizikai, érzelmi és mentális
szennyezõdés formájában történik.

Fizikai szennyezés:

• Mesterséges élelmiszerek arzenálja, adalékanyagok, vegyszerek, génkezelt élelmiszerek, glutamát,
aszpartám, stb.
• Az ivóvíz fluoriddal, klórral és egyéb anyagokkal történõ szennyezése.
• Kötelezõ védõoltások, melyek egyrészt mesterségesen legyengítik az immunrendszert, másrészt
ezek segítségével visznek méreganyagokat a szervezetünkbe.
• Az állatok antibiotikumokkal és hormonokkal
való tömegnövelése, melyek elfogyasztásukat követõen a szervezetünkben is mérgezést okoznak.
• Mesterséges járványok kirobbantása.
• A klíma megváltoztatása és természeti katasztrófák elõidézése. (HAARP)
• Vegyi permetezés, szennyezés a levegõn keresztül. (Chemtrail)
• Elektromágneses sugárzás. (mobiltelefon,
Probléma-Reakció-Megoldás
mikrosütõ, nagyfeszültségû hálózatok stb.)
• Kábítószerek és gyógyszerek.
Ennek a lényege, hogy ha valamit el akarnak érni,
akkor ennek érdekében mesterségesen kreálnak egy
problémát. Erre a problémára mi reagálni fogunk, mire õk felkínálják számunkra a megoldást, mellyel máris
elérték a céljukat.
Vegyük például szeptember 11-et,
amirõl mára már köztudott, hogy valójában a CIA (pontosabban rajtuk keresztül az Illuminátusok) robbantották
fel a WTC tornyokat azt a látszatot
keltve, hogy azt terroristák tették. A kiváltott reakció persze nem volt más,
mint félelem, rettegés és óriási felháborodás, mely lehetõséget adott arra,
hogy ennek ürügyén megtámadhassák
Irakot és a terrorizmusra hivatkozva
nagyobb ellenõrzést erõltethessenek
ránk. Azóta ezernyi kamera figyel bármerre járunk is a világban!
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Bárhová nézünk a világban mindenütt a probléma-reakció-megoldás
módszert láthatjuk. Ennek alkalmazása lehetõvé teszi számukra, hogy szinte könyörögjünk a megoldásért!
A forró vízbe bedobott béka a vízbõl egy mozdulattal kiugrik. Ha azonban hideg vízbe tesszük és
szépen lassan melegítjük alatta a vizet, akkor észre
sem veszi és egyszer csak megfõ.
Ugyanez történik Velünk is! Szépen lassan, szinte észrevétlenül kerülünk egyre nagyobb rabszolgaságba. Mára már természetessé vált, hogy minden
évben értéktelenebb lesz a pénz, egyre több adót és
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történõ gyártása.
• Költekezések, hitelfelvételek bátorítása.
• A hatóságok nem megkérdõjelezése, a szabály
az szabály elv érvényesítése.
• Bûntudat és lelkiismeret-furdalás keltése.
• Gyûlöletkeltés és bosszúvágy táplálása.
• Állandó félelemgerjesztés a médiában.
• Az egó erõsítése.
• A jövõtõl való félelem belénk sulykolása (nyugdíjalap, biztosítások, végrendelet stb.)
• Szex, erõszak és háborúk állandó kereszttüze.

Mentális szennyezés:
• Látszólagos ellenségek megteremtése, mint pl.
terrorizmus.
• Külsõ Istenben való hit és eredendõ bûn hangsúlyozása.
• Társadalmi ranglétra felállítása, hogy az alul lévõ ne érezze magát fontosnak.
• Felsõbbrendûség hirdetése.
• Tudatalatti befolyásolása szimbólumokon keresztül. (Elsõsorban reklámokban, és plakátokon)
• Állandó vásárlási kényszer generálása.
• Az oktatási rendszer által hazugságok megtanítása.
• Az elme és a tudás részekre tagolása, hogy ne
lássuk a “nagy képet”.

Három dolgot kell megjegyezni:
1. Ebben a “háborúban” a hidrogénbombánál milliószor pusztítóbb hatású fegyvert vetnek be ellenünk, melyet úgy hívunk: HAZUGSÁG. Amit tényként tálalnak számunkra arról tudni kell, hogy semmi más, csak információ, ráadásul dezinformáció.
Beültettek az elménkbe egy elõre programozott
hitrendszert a világról és az ennek
megfelelõ világot létrehozta az
agyunk.
2. A háttérhatalom a félelem energiájával táplálkozik, ezért bennünket
minden eszközzel RETTEGÉS-ben
FÉLELEM-ben akar tartani, hogy a
túléléssel legyünk elfoglalva. A túlélés pedig nem más, mint lassú halál!
3. Legfontosabb eszköze a MÉDIA. Bizonyíthatóan minden hírforrás, újság és TV csatorna a tulajdonában vagy irányítása alatt áll (majdnem! – szerk. megj.) és ezen keresztül
tart egyfajta hipnotikus állapotban. A
hipnotikus állapotot szó szerint értem, ilyenkor programozzák a tudatalattinkat.

Összeállt már a kép mi történt és
történik a világban?
Egy érdekcsoport - elsõsorban a
médián keresztül - folyamatosan HAMIS információkkal bombáz, melyek
alkalmasak arra, hogy FÉLELEMben tartsanak bennünket. Kialakított bennünk egy
Érzelmi szennyezés:
HITRENDSZER-t, amihez mi alkalmazkodtunk és
• Közöny és érzelemmentesség propagálása.
ennek megfelelõen a kollektív tudaton keresztül
• A lélek és test egymástól való elszigetelése.
• Az intuíció leértékelése, a racionalitás elõtérbe megteremtettük a világot. A félelem tehát túlsúlyba
került a szeretettel szemben, ez az OKA annak, hogy
helyezése.
• Annak hangsúlyozása, hogy magadat szeretni a világunk olyan, amilyen.
bûn és önzõség.
Részlet Rozsnyaki László: A teremtés könyve
• Mesterséges bálványok, sztárok futószalagon
címû könyvébõl

KOS (03.21.-04.20.)
RÁK (06.22.-07.22.)
MÉRLEG (09.23.-10.22.)
BAK (12.22.-01.20.)
Immár lassan egy fél éve tartózkodik a Mars az
Higgye el, a kedvese kötözködése is az ön érdeVégre eljött az ideje annak, hogy idejét a
Májusban bármi elõfordulhat: házasság, eljegyön jegyében, ami fokozza küzdeni akarását, de
keit szolgálja. Hogy fejlõdjön, hogy továbblépjen
szerelemnek szentelje. A jegyébe lépõ Vézés éppúgy, mint a szakítás. És hogy melyik, az
nusz végre harmóniába hozza önt a környezetével. A valamiben. Nem az a szerencsés, aki mindent megkap, a makacsságát is. Ha úgy érzi, hogy a társa túlságosan legnagyobb részt önön múlik. Most a kezébe veheti a sorkedve a mezõvel együtt virul ki. Vonzó, és a jövõje is hanem aki meg tud küzdeni érte. Ha jól értelmezi, akkor be függetlenedni akar, akkor ez lehet a háttérben. Ha hagy- sát, de meg kell tanulnia, hogy nem a másikat kell meg és
egyre ígéretesebbnek tûnik.
kell látnia, hogy a társa éppen erre akarja önt inspirálni. ja, hogy tegye, amit akar, akkor újra ragaszkodó lesz. legyõznie. Hanem elsõsorban önmagát. Ez nem könnyû.
BIKA (04.21.-05.20.)
OROSZLÁN (07.23.-08.22.)
SKORPIÓ (10.23-11.22)
VÍZÖNTÕ (01. 21.-02.19.)
Megszaporodnak a munkahelyi konfliktusai.
Az alkotása beért, a munkája jutalmát most
Ez a május sem mentes az ellentmondásoktól.
Igaz, hogy rengeteg a teendõje, de végre valavégre learathatja. Ez még mindig nem az a
Mégis mindez az ön fejlõdését szolgálja. Különös
Akármilyen kiélezett is a helyzet, ön mindig töhogy több örömét leli benne. A megtalált felrekedjen arra, hogy a törvényesség kereteit lehetõleg ne csúcs, amire vágyott, de ne aggódjon, az is meglesz módon, még a házastársi, vagy egyéb viták is. Hallja meg adat kihívást jelent, és tanulságokkal is szolgál. Van
lépje át. Ez különösen igaz a más pénzével kapcsolatos majd. Most élvezze a tavaszt, a melegedõ idõt, és a mögöttes üzeneteket! Így még a kritikát is a javára for- mód a fejlõdésre, a továbblépésre. A világ, ami körülveengedjen magának egy kicsivel több szabadidõt.
díthatja. Rengeteg lesz a munkája de nem tart túl soká. szi, az ön keze nyomán is alakul. Ezt most nagyon érzi.
ügyekre, adókra, egyéb kifizetési kötelezettségekre.
IKREK (05.21.-06.21.)
SZÛZ (08.23.-09.22.)
NYILAS (11.23-12.21)
HALAK (02.20-03.20)
Úgy érezheti, hogy jobbnál jobb ötleteit önbe fojtMunkájában nagyon sok az újdonság és a kiKönnyen kerülhet magával ellentmondásba: a
Ha május, akkor szerelem. Fontos tárgyaláják, avagy értetlenül állnak elõtte. Talán csak nem
szabadságra vágyik, de másokat megkötözne.
sokra, megbeszélésekre kerülhet sor e hóhívás, de ezt most inkább egy jó erõpróbának
a legjobb helyen kopogtat azokkal. Esetleg akarva-akarat- fogja fel, mintsem nehézségnek. Az élet egy kaland, Vagy épp ellenkezõleg: tiszteletben tartja mások igényeit, nap folyamán. Teljes figyelmet és koncentrációt igélan megsért bizonyos embereket. Értse meg, amit önnek és ez a szerelmi életében is egyre inkább nyilvánva- de önmagát teljesen alárendeli nekik. Ne akarjon minden nyelnek a feladatai, ezért a szerelmes órákat is korkönnyû megérteni, az másoknak nagyon nehéz lehet.
lóvá válik. Inkább az igent keresse, mintsem a nemet! harcot egyedül megvívni. Ossza meg a gondját a társával. látozza a hétvégékre, vagy a koraestére.
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“Két módon tehetnek bolonddá. Az egyik, hogy
elhitetik veled a hazugságot. A másik, hogy visszautasítod az igazságot.”
(Sören Kiekegard)
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