Hit, lélek, harmónia, rejtély

Szabadság, szerelem
(Mátrix)

HOROSZKÓP

Azt mondják az ember két, ha úgy tetszik alapprogrammal születik meg. Ezek a szabadság és a
szeretet programjai.
Talán Petõfi még emlékezett erre, amikor azt írta “Szabadság, szerelem! E kettõ kell nekem.”
A szabadság azonban nem más mint a félelem
hiánya, a szeretet pedig annak a tudata, hogy mindannyian egyek vagyunk!
Mindazt ami a világunkban van, legyen szó háborúkról, éhínségrõl, Illuminátusokról, gazdasági
válságról vagy bármi másról, mi teremtettük meg.
Mi teremtettük meg azáltal, hogy a gondolatainkat
nem uraltuk, félelemben éltünk és nem tudtunk róla, hogy teremtõ erõvel rendelkezünk. Ha úgy tetszik a világ úgy táncolt, ahogyan fütyültünk neki!
Saját magunknak köszönhetünk mindent azáltal, hogy nem
vállaltunk felelõsséget az életünkért. Birkaként elvártuk,
hogy valaki törõdjön velünk,
legyen egy jó pásztorunk. Megteremtettük ezáltal a politika
intézményét, a jobb és baloldalt, most pedig arra várunk,
hogy a politikusaink majd megoldják a gondjainkat.
Kitaláltuk a pénzt, majd attól
való félelmünkben, hogy elveszítjük, “létregondoltuk” a bankokat és pénzintézeteket. Kamatokat akartunk, de nem gondoltunk arra, hogy ami az egyikünknek nyereség, az másnak
veszteség.
Féltünk attól, hogy megbetegszünk, ezért létrejöttek az
egészségügyi intézmények és
mivel egyre jobban félünk, egyre betegebb az
egész világ. Elõször a védõoltást gondoltuk ki,
most pedig már attól félünk, hogy a védõoltás károsabb, mintha be sem adatjuk.
Féltünk attól, hogy mi lesz velünk öregségünkre, hogyan fogjuk eltartani magunkat, ezért kitaláltuk a nyugdíjat. Csak nem számoltunk azzal,
hogy lassan több lesz a nyugdíjas, mint a termelõerõ.
Elhitettük magunkkal, hogy a Földünk nyersanyagkészletei végesek, ezért hamis indokokkal háborúkat indítottunk, katonák milliói haltak meg, az
üzemanyag ára az egekben, pedig a nyersanyagkészleteink végtelenek, ráadásul számtalan más,
rendkívül alacsony költséggel munkába állítható
energia van, de nem merik napvilágra hozni. Miért? Mert félelem van a világban.
Félünk attól, hogy összeomlik a gazdaság, ez
gazdasági válság formájában köszön vissza, mire
egyre több és több pénzt nyomtatunk és persze éppen emiatt fog összeomlani kártyavárként az
egész.
Féltünk attól, hogy ellopják a vagyonunkat,

összetörik az autónkat, ezért létrejöttek a biztosítók. Most persze már kötelezõ biztosítások vannak, ami nem tetszik senkinek.
Nem hittünk magunkban, ezért kitaláltuk magunknak az Istent, aki majd megoldja amit mi tönkretettünk és persze megáld bennünket. De mivel
mi emberek félelemmel és bûntudatkeltéssel manipulálunk (Rossz fiú vagy! Hogy tehettél ilyet, hogyan okozhattál nekünk ekkora bánatot?), ezért ezt
kollektív szinten visszatükrözi a vallás. Az Isten
szóhoz évezredek óta társul a képzeletünkben egy
felhõkön ülõ szakállas ember villával a kezében,
aki ráadásul mást sem tesz, csak haragszik, kiûz,
számonkér, megátkoz és büntet. De azért szeret
bennünket!
Mivel nem vagyunk magunkhoz õszinték megjelent a hazugság, így mára már lehetetlen kibogozni az igazságot. Bármit keresünk, megtaláljuk
az ellenkezõjét is és bármelyiket meggyõzõ érvek-
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kenységet nem folytatnak.
Mi hoztuk létre az adót, a járulékokat, a kölcsönöket és magunknak köszönhetjük, hogy mára átvette a hatalmat felettünk a NAV, rettegünk attól,
hogy kapunk-e nyugdíjat vagy segélyt és hogy mikor jönnek ellenõrizni bennünket. Törvények és
jogszabályok tízezreit ontja ránk a rendszer, belefulladunk a bürokráciába és hiába van számítógép
mindenhol, ugyanúgy kinyomtatunk mindent papírra is.
Állandóan rohanunk, ezért megteremtettük a
gyorsétkezdéket, a gyerekeink így ehetik a mûanyag, szintetikus “ételt”, lerontva ezzel az immunrendszerüket és meggátolva õket, hogy megõrizzék a tudatosságukat. Mérgesek vagyunk mindenért, beletettük tehát a mérget a kozmetikumokba és szinte minden élelmiszerbe szintetikus adalék formájában.
Kitaláltuk a médiát, újságokat, rádiót, TV-t. De
nem volt elég egy csatorna, így mára már legalább
150 magyar nyelvû program van a TV-ben. Pedig
még a nevében is benne van: PROGRAM. Teszi is
a dolgát becsületesen! Elég
csak nézni, mert már azt is
megmondja, mirõl mit gondoljunk!
Aztán megbeszéljük a szomszéddal, továbbadjuk tehát a
programot. Persze nem lenne
baj, ha pozitív dolgokat adnánk
tovább, csakhogy olyan egyszerûen nincs a TV-ben, sõt
még az újságban sem.
De minden negatív dolog,
amire figyelünk, továbbadjuk,
beszélünk róla, megosztjuk a
Facebook-on vagy Iwiw-en vagyis aminek az információs
tudatmezejére rácsatlakozva
adjuk hozzá a saját energiánkat
- növekedni fog és a kollektív
tudat által a morfogenetikus
mezõ MEGTEREMTI azt!
Mivel a mátrixon belül minden a kettes számrendszerben mûködik, ezért ha az
egyik pólussal azonosulunk automatikusan létrehozzuk a másikat is.
A vonzás törvénye értelmében ami ellen harcolunk, ahhoz adjuk az energiánkat!
Ha harcolunk a szabadságért, akkor erõsítjük az
elnyomás oldalát. Ha a weboldalunk azzal foglalkozik, hogy az Illuminátusok hogyan hajtja végre
a terveit és hogyan haladunk a végsõ csata, az armageddon felé, akkor azzal hozzájárulunk a céljaik eléréséhez.

kel alá lehet támasztani.
Az iskolában a gyerekeink csupa hasznavehetetlen információt kapnak, tízévesen már stresszesek
az állandó elvárás miatt és csodálkozunk rajta,
hogy drogokhoz nyúlnak.
Nem vagyunk õszinték - még saját magunknak
is hazudunk - így megteremtettük a titkosszolgálatokat, melyek mára terrorizmusra hivatkozva azt
tesznek velünk, amit akarnak. Utcai kamerák pásztáznak bármerre járunk a világban.
A kérdés: Tényleg el akarunk jutni addig, hogy
mikro-chipet rakatunk magunkba és a gyerekeinkbe?
Mi tehát a megoldás?
Pedig minden olyan végtelenül egyszerû. Semmi más nem történt, mint hogy a kollektív elme vá***
laszként arra a vágyunkra, hogy csinálja valaki
más, egymáshoz vonzotta a hasonló energiamezõSorozatunk és egyben a könyv utolsó része
ket - információs tudatmezõket - és kiépített egy
hálózatot, mely mára teljesen átláthatatlan és értel- lesz olvasható lapunk következõ számában!
metlen.
Minisztériumok, közintézmények, bankok, hiRészlet Rozsnyaki László:
vatalok százait találtuk ki, melyeket most el kell
A teremtés könyve
tartanunk, mivel semmiféle hasznos termelõ tevécímû könyvébõl

KOS (03.21.-04.20.)
RÁK (06.22.-07.22.)
MÉRLEG (09.23.-10.22.)
BAK (12.22.-01.20.)
Megszaporodnak ön körül a barátok és jóakarók.
Valami komolyra fordul a sorsában. A stabilitás
Itt az ideje annak, hogy fejlessze a kommunikációs
Az otthonában kissé zûrzavaros a helyzet, ez
Akár a pénzvilág emberei közül is. Ön mégis,
az õsz beköszöntével fontosabb lesz önnek,
képességeit. Ezen az õszön minden bizonnyal töbazonban nem jelenti azt, hogy ne tudná irányítani
bet kell beszélnie, és nem biztos, hogy a saját anyanyelvén. mint a tûz egy esetleges kapcsolatban. Már nem olyan mintha hadilábon állna a világgal. A társkapcsolati, otthoni az eseményeket. Ám a hosszú távú tervezésben még vaA kifejezés, a szókincs gazdagítására, esetleg új szakszavak könnyû felhevíteni a vérét. De az eljegyzésre, kézfogó- problémák nyomasztják leginkább, talán a saját családjá- lóban nem képes az élen járni. Pályázat, szerzõdéses jogvimegismerésére nem árt, ha magyarul is többet olvas.
ra, netán esküvõre még elég a melegség a szívében. ból hozott problémákat hajlamos kivetíteni a kedvesére. szony, esetleg jutalék címén részesülhet plussz forrásban.
BIKA (04.21.-05.20.)
OROSZLÁN (07.23.-08.22.)
SKORPIÓ (10.23-11.22)
VÍZÖNTÕ (01. 21.-02.19.)
A figyelme egyre inkább kifelé fordul, a másik
Eljött az ideje a bérrel, vagy egyéb pénzügyekkel
Rengeteg a támogatója, éljen hát a lehetõségMásként, új külsõvel, vagy a személyiségét vakapcsolatos tárgyalásoknak. A társkapcsolatában
gel! Ugyanakkor ügyeljen arra, hogy bár magáember most nagyobb fontosságú az életében,
lahogy más oldalról megmutatva léphet a nagy
mint saját személye. Elsõsorban a gyermekeivel kell töb- ugyan nem minden zökkenõmentes, de ez nem szabad, val szemben különös módon szigorú, ne terjessze ki ezt nyilvánosság elé. Esetleg az újságok hasábjaira kerül fel,
bet törõdnie, ha vannak. Ha magányos, egyre hevesebb hogy elvonja a figyelmét a lényegrõl. Attól azért óvakodjon, a szigort az önt körülvevõkre. Legyen velük éppoly jó, nagyon is pozitív értelemben. Komolyabb, magasabb álamire amúgy is hajlamos: ne viselkedjen despotikus módon. mint amilyenek önnel szemben az ön felett állók.
igényként jelentkezik önben a házasság gondolata.
lásba is kerülhet, és egzisztenciálisan is emelkedhet.
IKREK (05.21.-06.21.)
SZÛZ (08.23.-09.22.)
NYILAS (11.23-12.21)
HALAK (02.20-03.20)
Rengeteg a munkája, és ez az õsszel még mintA Nap és a Vénusz is segítik abban, hogy újra maEz a hónap további meglepetéseket tartogat.
Vádaskodás helyett inkább lássa, be, hogy talán
ha csak fokozódna. Az erõlködés néha kevesebb
Egy nagyobb utazásra még mindig sor kerültúlzott reményeket táplált. Ha egy bizonyos szegára találjon, és több örömet leljen az életében.
eredményre visz, mint a munkamegosztás és az okos Ha eddig nem engedték, akkor most egy kisebb utazásra is het. Ha itt hideg van, jó ötlet elmenni a meleg tengerek mélyben, mondjuk a társában kell csalódnia, akkor ezt fogkompromisszum. Bizonyos otthoni kérdések is egyre sür- sort keríthet. Vagy épp nagyobbra: akár a munkája, vagy a tájékára. Az új szerelemtõl azonban óva inteném: az ille- ja fel a szeretet nagy próbájának. Ha a kapcsolatuk kiállja
getõbbé válnak: többet kellene foglalkoznia a gyerekeivel! társa miatt is sor kerülhet egy nagyon távoli kiruccanásra. tõ, bár csábító, csalódást rejteget magában e kapcsolat. ezt a próbát, akkor bizonyára nagyon szeretik egymást.
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“Más dolog ismerni az utat és járni rajta.”
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