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Az élet csodálatos, bár minden embernek
magának kell azzá tennie …

Az úgynevezett haladásnak minden vívmánya
bizonyos veszteségekkel jár együtt.
Például a társadalom gazdagodik egy találmánnyal,
de ugyanakkor elvész egy olyan tulajdonság,
mely mindannyiunkkal veleszületett.
A művelt embernek hintaja van,
de már alig tudja használni a lábait.
Csillagászati naptárt szerez be, mivel bízik abban,
hogy a könyvben minden tudnivalót megtalál.
De egyetlen egy csillagot sem ismer fel az égbolton
s nem veszi észre sem a tavaszi,
sem az őszi napéjegyenlőséget.
Az értelmes ember minden henye dolgot
elvet magától s mindig visszatér végül is
ahhoz, ami neki a legszükségesebb.
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Előszó a második kiadáshoz

ELŐSZÓ a második kiadáshoz
2013-ban, mikor az első kiadás megjelent, már jó ideje végeztem megfigyelő, kutató munkát. Szerettem volna megérteni, hogyan működik a világ, és ezen belül a civilizáció. Nyilván ez a jéghegy csúcsa. A nagy egész, emberi ésszel és tudattal fel nem fogható, ahogy az óvodás sem érti a felnőttek világát. De mégis törekszik arra, amire képes. Hasonlóan én is, igyekeztem megfigyelni
folyamatokat, azok összefüggéseit az eseményekkel. Rájöttem, simán bele lehet nézni a jövőbe. Józan paraszti ész szükségeltetik
hozzá. Az élet nem misztikum, mert a káoszban is látni, ha egy rend
felbomlás alatt áll, és azt is, ha új rend kezd kialakulni. Hasonlóan
tetten érhetjük az új rend létrejöttét, ha egy lakásban festik a falakat.
Ha a bútorokat éppen elviszik, utána festenek, majd új bútorzat kerül
a szobába. Ez egy folyamat, logikusan látható, érthető. Egy régi
rend átalakul káosszá, majd új rend jön létre.
Az első könyvem megírása óta be is igazolódott mindez. Akkor még megdöbbentem, hogy valami nagyon érdekes dolog jön
velünk szembe, vagy mi megyünk azzal szembe. Csak nézőpont
kérdése, de a találkozás nem vitatható. Lényeg, találkozni fogunk.
Ez pedig nem más, mint egy értékrend bukása, és egy újnak a létrehozása. 2008 után sokan mondták, az akkori események, az értékrend megtorpanása csak laza kis előszele a nagy változásnak.
Ezt még ma is a többség nem akarja elhinni. Működik a főtt béka
effektus. Ha egy békát beleteszünk egy fazékba egy számára kellemes hőmérsékletű vízbe, majd elkezdjük melegíteni, kellően lassan ahhoz, hogy ne érzékelje a változást, akkor a békát élve meg
lehet főzni, miközben látszik rajta, hogy élvezi a dolgot.
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A mostani értékrend teljesen megkérdőjeleződik pár éven
belül, majd új rend próbálja kirángatni az emberiséget a jelen dagonyából. Hogy ez mennyire sikerül majd, és milyen károsodásokkal
éli túl a civilizáció, az nagy kérdése még a jövőnek. A történet többesélyes. Szomorú hír, csak rajtunk múlik, másokat nem hibáztathatunk. Pedig kényelmesebb lenne, ha az utókornak sem kellene kínosan magyarázkodni.
E korszak megengedi, hogy az anyag mögé lássunk. Goethe
természettudománya anyagon túli. Ma sok tudós dob egy hátast,
mikor elmélyed benne. Nos, a kozmosz felfedezésének kora ennek
továbbfejlesztett, modernizált változata lesz. A technika fejlődik, és
most már talán értelmesen. A világ globális, egységes. Nincsenek
kiemelt nemzetek, hanem individuálisan felébredt emberek, akik
együtt alkotnak közösséget. Kérdés, mennyire térünk vissza a moralitáshoz. Valamennyire biztos, mert a nagy világégések mindenképp
segítik ezt. A nép tengerében, mely nem akkora létszámú, mint napjaikban, üde szigetek lesznek a mai nemzetek mintájára az olyan
csoportok, mint: a bölcsek, a megvilágosodottak, az informatikusok,
a műszaki zsenik, a harcosok stb. Ezek a csoportok bár külön közösségek, mégis szimbiózisban élnek a nagy egésszel.
A történelem első nagy korszakában az Istenek irányítása
alatt működött Sumer, Egyiptom, Indus-völgy, majd görög kultúra,
ezután záró akkordként Róma, bár itt már nem voltak jelen Istenek.
A második korszakban, mely a középkor maga, indult a sötét
középkorral, majd a szépség felfedezésével. A korszak jellemzője a
szépség megélése, és folyamatos keresése úgy az emberben magában, mint a környezetben (reneszánsz, barokk stb.).
Harmadik nagy korszak, melynek jellemzője a gondolkodás,
a felvilágosodás kora. Indult magával a felvilágosodás eszméjével,

folytatódott az ipari forradalommal, és végződött a fogyasztói társadalommal. Ma zajlik a falanszter bukása (lásd Az ember tragédiája).
A negyedik nagy korszak már az intuíció kora, hiszen nem
tudjuk túllépni gondolkodási korlátainkat és éppen ez buktatta meg a
harmadik korszakot. Kezdődik az ébredéssel, majd megjelenik a
kozmikus élet felfedezése. Ez nem UFOkat jelent, hanem az anyagi
világban láthatatlan élet felfedezését. A szellemi világot meglátni és
megérinteni. A túloldalt. És ott még az űrutazás lehetősége is.
Idegenek jönnek-mennek, mi is utazgatunk a környéken.
Komoly kihívás lesz a Föld, révén annyira lelaktuk, hogy nem lesz
már idő alaposan regenerálni. Itt a kiszáradás. Ennek következménye az egyre nehezebben megvalósítható táplálkozás. Komoly dilemma lesz: menjünk-e el innen, és hagyjunk hátra mindent, vagy
maradjunk. Skandináv területeken, természetes környezetben már
most is vannak génbankok, ahol eltárolták a főbb növények és állatok genetikáját. Sőt, az emberi genetikát is abból a célból, ha elpusztítjuk saját magunkat, akkor egy faj, ha akarja, újra létrehozhatja az emberiséget, akár anno a sumer istenek. Kérdés, van-e még a
környéken olyan civilizáció, akinek hiányzik a mai gondolkodású
ember? Ez költői kérdés. Az életciklusunk lassan lejár, senki és
semmi nem támaszthatja fel azt, aminek vége. Ez a sors törvénye.
A Föld létszáma már nem lesz akkora, mint napjainkban.
Megtorpan a növekedés, sőt csökkenni fog érezhető mértékben. Ez
érdekes mód fog azzal is kombinálódni, hogy az átlagéletkor is elfeleződik a maihoz képest. Tehát kevesebben és kevesebbet. A sumer hőskorban az emberek több száz évet éltek, a 700-800 év teljesen természetes volt, és 500 éves korukban még a férfiak gyerekeket nemzettek. Éppen a hosszú életkor miatt is tudott nagyon bővülni a társadalom létszáma. Ez akkor karmikus volt. A civilizáció fel-
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adata a megtelepedés volt, a Föld benépesítése, az emberi lét kiterjesztése. A civilizáció életciklusa végére éppen az ellenkezője történik. Rövidül az élet és csökken a létszám. Ez is sorsszerű.
Mindennek nem félelmet kell generálnia bennünk, hanem
józan gondolkodást. El kell fogadnunk az élet működési modelljét.
Sőt, érdemes ezt tovább vinnünk, azaz tudatosan alkalmaznunk. Ezt
a célt szolgálja a Csalogány könyvsorozat.
Az első könyv az Ébredés, mely a kor egzakt fizikájából indul
és igyekszünk megérteni, hogy a fizika elérte a korlátait. A kvantumfizika és kvantum mechanika nagyon jól demonstrálja, hogy elértük
az anyag korlátait. A másodikos iskolás megtanulta azt, amit lehetett
a második osztályban. De sajnos nem érti a harmadik osztály anyagát. Ezért neki tovább kell tanulnia. A harmadik osztályban tesz
szert olyan tudásra, mellyel lazán tovább tud lépni a gondolkodását
illetően. Ami a másodikban még korlát volt, az a harmadikban fel
sem merül. Legfeljebb jót mosolyog azon, hogy tavaly mennyit
agyalt valamin, ami most már készség szinten a gondolkodása része. A Csalogány sorozat könyvei igyekeznek az élet sok területére
rávetíteni a józan gondolkodást, lévén világunk eléggé manipulált és
az igazi érték, a tiszta gondolkodás, mintha szándékosan korlátozva
lenne. Fiatalok mondták, hogy húszas éveikben keresik a válaszokat, mert szeretnének saját világképet kialakítani. Azonban azzal
szembesülnek, hogy a jelen értékrend nem engedi, hogy saját gondolataik alapján saját világképük szülessen. A világ mintha erőszakkal terelné őket egy jó előre definiált világképre, jó előre definiált
válaszokkal. Sőt, azt is érzik, a világ sugallja, aki nem azt gondolja,
amit ajánlanak, az nem jó úton jár. Aki pedig nem jó úton jár, azt
megbélyegzik, sőt könnyen ellenségkép lesz belőle. Ezek a fiatalok
éreznek egy kényszert, nyomást az egyen-gondolkodás irányába.

A jelen civilizáció fejlődésének utolsó szakaszába ért, valójában az utolsó aktív korszakába, mely Az ember tragédiája szerint az
űrkorszak. Most bukik a falanszter korszak, majd jön az anyagon
túlmutató gondolkodás. Az emberiség már individuumként él. Sok
egyéniség közössége. A kor feladata az individuumok együttműködése. Ma más senki sem szereti, ha megmondják neki, hogy mit kell
tennie. Mindenki szeret a saját dolgainak a végére járni. Ebben a
fejlődésben, gondolkodásban segít a könyvsorozat.
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Az ősi Sumer nép fantasztikus tudással bírt, azonban ez nem
annak a népnek a tudása volt, hanem egy magasabb intelligenciáé.
Az ősi sumer ember megkapta verbálisan azt a tudást, melyre önmaga nem tett szert saját fejlődése révén. Ezért nem is értette. Bemagolta. Olyan ez, mint a megtanult vers. Aki elmondja az iskolai
anyagot, az nem a vers költője. Aki elemzi, fogalma sincs arról, valójában miért írta meg a költő, milyen érzelmei voltak akkor és ott.
Aztán eljutott az emberiség az ipari forradalomig. Itt a ráció, a
logikus gondolkodás vitte előre. Ez a folyamat a fogyasztói társadalommal tetőzött. Azonban napjainkra elértük a fizikai korlátainkat.
Egy iskolás gyermek fejébe nem lehet több tananyagot beletölteni,
mert már ettől is rosszul van, ettől is beteg lesz, előbb lelki majd
fizikai síkon. Mivel nem a gyermek fejlődési ritmusait tartja a modern
iskolarendszer szem előtt, hanem a fogyasztói társadalom igényeit,
azaz beáldozza a fiatal generációt saját önös érdekeinek, így tudatlanul, de meg is buktatja önmagát.
Azon a téren is eljutottunk a fizikai teljesítőképességünk határáig, hogy nem tudunk többet dolgozni. Napi 10-12-14 óra munka
gyakorlatilag kizsigereli a modern embert. Időhiány miatt élete rohanás, kapkodás. Rámegy úgy a saját egészsége, mint az egész család élete. Nincs már működő családmodell. Sőt, már a ráció sem
működik. Ha működne a logikus gondolkodás, már nem csinálnánk
az egész modern életet. Már rég váltottunk volna egy józan paraszti
ésszel összerakható és élhető értékrenddé. Ezt a kort a gondolkodás indította el, a józan paraszti ész. Azonban ezt addig fokoztuk,
míg nem tudjuk sem tovább fokozni, sem a már felfokozott szinten
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tartani. Bár életképünk mechanisztikus, de nem akarjuk megérteni,
hogy nem képes az ember, mint egy motor, folyamatosan a maximális fordulaton járni. Mert idejekorán tönkremegy. Ezt nevezik korai
kiégésnek. A lelki feszültségek fizikai betegségeket generálnak. A
ráció addig fejlesztette önmagát, míg összeroskadt a saját nagysága
alatt. Akár az egész modern társadalom.
Itt jön a kor követelménye, fejlődés a kor szellemisége szerint. Ráció és Reveláció. Gondolkodás és Ébredés (felismerés). A
gondolkodás nem csak arra való, hogy egész nap agyaljunk a semmin. A gondolkodásnak legyen értelme. A gondolkodás értelme az
ébredés, a felismerés. Ez maga a tanulás, fejlődés. Ha valamit érdemes tenni, akkor azt érdemes jól tenni, tartja a mondás. Ha érdemes gondolkodni, akkor érdemes úgy gondolkodni, hogy annak legyen is értelme. Ez pedig a felismerés.
Nem azon érdemes gondolkodni, hogyan csapjuk be a másik
embert, hogyan vegyük el a pénzét, hogyan keltsünk intrikákat, hogyan szolgájuk a profitot, hanem olyan dolgokon érdemes gondolkodni, melyeknek eredménye a szellemi fejlődés. Gondolkodunk,
rájövünk valamire. Van egy AHA érzésünk. Intellektuálisan fejlődünk
általa. Ez az élet célja.
A mai világ csak akkor működik, ha a rációt összekötjük a
revelációval. A gondolkodást összekötjük a felismeréssel. Egyébként az olyan embert, aki erre képes, nevezik intuitív, alkotó személynek. Érdekes paradoxon, hogy a modern iskola csak a rációra
összpontosít, mégis ha akad egy-egy fiatal, aki magától mellé teszi a
felismerést is, akkor arra nagyon büszkék a tanárok. Ezek a fiatalok
nyerik sorra az alkotó versenyeket. Nem a matek, irodalom versenyeket, ahol csak a ráció számít, hanem a kreatívakat, ahol saját
találmányokkal szerepelnek. Szerencsére vannak olyan iskolák is,

ahol nem számtant, irodalmat, történelmet tanítanak, hanem a
számtanon, irodalmon, történelmen keresztül engedik, hogy a gyermek felfedezze önmagát, adottságait, képességeit és tudatosan
megvalósulhasson a rációból induló reveláció. Felismerés a gondolkodás révén.
A mai kor megrekedt a gondolkodásban. Továbblépni nem
tudunk a fizikai korlátok miatt. Továbblépni csak az ébredéssel, felismeréssel lehet. Erről szól ez a könyv. Logikusan rakjuk csak össze
a világképet és jussunk valamilyen felismerésre. Ez fog minket újabb
gondolkodásra sarkallni, mely újabb felismerésekhez vezet. Így haladunk egyre feljebb a fejlődés spirálján. Ez az élet valós célja. Az
öncélú gondolkodás felismerések nélkül nem más, mint dagonyázás
az Ego birodalmában. Ez nem fejlődés, hanem kósza illúzió.
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ELŐSZÓ (első kiadás)
Egy királyságban élek. Földi királyságban. Egyszerre modern
és elmaradott. Csillogó és lepusztult. Betonból, vasból, üvegből
épült, és az emberek nyomorából. Boldogságot ígér. Az emberek
nagy része boldogtalan. Egészséget ígér. Az emberek gyógyszereken élnek. Mindenki a szeretetről beszél. Az ellenkezőjét teszi.
Egymásért vagyunk. Egymásra taposunk. Tudathasadásos állapot.
Koldus királyság.
Az élet egy játék. Egy színdarab. Nem jó, nem rossz és legfőképpen nem igazságos. Ez van. Mikor leszülettünk, eldöntöttük,
hogy részt veszünk a játékban. Most legtöbbször nem tetszik. Nem
az a boldogság, amit elterveztünk. Nincs az a pénz, ami elég lenne.
Nem az a családunk, amit szeretnénk. Mindennel és mindenkivel
elégedetlenek vagyunk. Nem ilyen lovat akartunk. Háborgunk. Elvonulunk. Lehet, hogy bennünk van a hiba? De mi az, hogy hiba?
Kimegyünk a hegyre és élvezzük a csendet. A réten a virágokat. A lágy szellő fuvallatát. A kék eget és a napsütést. Nyugalom
van és béke. Azt hisszük bennünk is béke van. Pedig nem. A béke
csak külső. Ha eszünkbe jut egy reggeli hír, akkor újra félünk és
aggódunk. Akkor most hol a béke? De mi az, hogy béke?
Sokan elvonulnak a világtól, és egész nap meditálnak. Ők
nem vesznek részt az életben. Kivonulnak a színpadról. Kiszállnak a
színdarabból. Bennük is csak addig van béke, míg ott vannak az
adott helyen. Ha idejönnének ők is megbolondulnának. Hamarabb,
mint akik itt élnek. Két világ. Két igazság. És egyszerre igaz mindkettő. Minden igazság csak a maga helyén áll. Máshol már nem
igazság. Máshol csak mese. Illúzió.
Csalogány

I. Ébredés

18

Előszó (első kiadás)

Előszó (első kiadás)

Az élet úgy teljes, ahogy van. A fehér és a fekete. A sötét és
a világos. A nappal és az éjszaka. A jin és a jang. A vallás és a tudomány. Ők nem egymás ellenfelei, hanem egymás kiegészítői. Ők
egymást váltják. Egyszerre nem lehet mindkettőt megélni. Csak
egymás után. Így van a világ egyensúlyban. Nincs abszolút igazság.
Egyszerre több igazság is létezik. Egyszerre több síkon létezünk.
Mi az élet? A teljesség. Fehér és fekete. Sötét és világos.
Nappal és éjszaka. Jin és Jang. Vallás és tudomány. Az élet a részvétel. Részt kell venni a játékban. Egyik oldalon vagy a másikon.
Esetleg mindkettőn, egyszerre, vagy egymásután. A nagyváros betondzsungelében. A kisváros csendjében. A tanya természetközelségében. Nem lehet elfutni az élet elől. Az élet egy illúzió. Olyan
amilyennek látjuk. Amilyennek teremtjük. Csak és kizárólag rajtunk
múlik. Saját életünk alakulásáért mást nem hibáztathatunk.
Az élet olyan, mint amikor elmegyünk a vidámparkba. Lehetőségünk van sok játékot, eszközt kipróbálni. Van, amelyik tetszik,
van, amelyik nem. Van, amelyik félelemmel tölt el, van, amelyiknek
örülünk. Lehetőségünk van választani. Lehetőségünk van dönteni.
Minden döntésünknek lesz következménye. Egy-egy megélt élmény.
A nap végére élményekkel tele, kissé fáradtan indulunk haza. A
megélt érzelmek és élmények akár évek múlva is előjönnek belőlünk. Azonban az is lehetséges, hogy bemegyünk a vidámparkba,
és úgy döntünk, hogy nem szórakozunk. Csak leülünk az első padra. Egész nap ott ülünk. Estére nem leszünk annyira fáradtak, bár
egész nap egyhelyben ülni is lehet kellemetlen. Élményeket sem
gyűjtöttünk. A vidámpark egyetlen célja az élményszerzés. Aki a
padon ül, az kizárja magát az életből.
A földi élet végén csak egyetlen egy értékünk marad. A
megélt érzelmek és élmények széles spektruma. Mint egy film, ame-

lyik az érzelmeket is tartalmazza. Ez maga az élet. Kár kimaradni
belőle. De minden a mi döntésünk.
Az élet logikus, mint a fizika, és matematikai képletekkel leírható. Előre-hátra kiszámítható. Aki megérti és alkalmazza az élet
működési elvét, az boldog lesz és egészséges. Ő sikeres. Aki erre
nem hajlandó, az szembemegy az élettel. Ő boldogtalan és beteg.
Elégedetlen és folyton harcol. Aki kardot ránt, az kard által vész el.
Nézzünk körül a környezetünkben és meglátjuk, hányan értették
meg az élet működési elvét.
És ha azok, akik tudják, elmondják, hányan hisznek nekik?
Vagy csak egyszerűen bolondnak nevezik őket. Az oroszlán van egy
kisebb ketrecben, vagy mi egy nagyobban? Ez csak nézőpont kérdése. Több igazság is létezhet egyszerre.
Itt az ébredés órája. A változás benne van a morfogenetikus
térben. Semmi sem állíthatja meg azt, aminek itt az ideje. A változás
érint minden embert, minden államot, és magát a természetet is.
Változik a Föld és a földi élet. Egy új korszak kezdete. Hogy milyen
lesz? Részben hordozzuk a múlt terheit, részben rajtunk múlik.
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BEVEZETŐ
Életem a materializmus csúcskorában kezdődött, fűszerezve
a szocializmus ideológiájával. Húsz évvel később megkérdőjeleződött a szocializmus eszméje, negyvennel később pedig a materializmusé. Gyerekkorom boldog volt, legalábbis én így emlékszem rá.
Anyukámtól örököltem megérzéseimet, apukámtól a magyarság
szeretetét, tiszteletét.
Műszaki diplomával a kezemben, a szüleim és a társadalom
által megtanított sztereotípiákkal a fejemben kezdtem az életem
alkotói korszakát. Meg voltam róla győződve, hogy a világ olyan,
amilyennek tanították nekem. Csak alkalmazni kell a tanultakat.
Minden egyszerű és nagyszerű. Még csak kérdéseim sem voltak.
Úgy gondoltam, az élet egy automatizmus. Eszembe sem jutott,
hogy a múlt dogmáit megkérdőjelezzem.
Tíz évvel ezelőtt megérintett a változás első szele. A sumer
történelem. A következő néhány évben teljesen megváltozott az
életem. Megértettem, hogy a világ teljesen más, mint amit tanítanak,
vagy akár csak mondanak. Megváltoztam. Már nem éreztem jól magam, a lassan tíz éves középvezetői beosztásomban sem.
Ezért el kezdtem foglalkozni az élet biofizikai értelmezésével,
az élet informatikai működésével. Megértettem, hogy az élet teljesen
másképp működik, mint ahogy azt tanítják, vagy akár csak mondják.
Megtanultam, mindenki magának okozza a betegségeket és meggyógyulni is csak akkor tud, ha ő maga is akarja. Mindenkit legjobban az gyógyít meg, amiben ő hisz, legyen az gyógyszer vagy bármi
más. A betegség egy élmény. Senkitől sem vehető el. Csak maga
tudja megfejlődni.
Csalogány
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Az élet informatikai megközelítése egyenes út volt a spirituális világ felé. Itt is elmélyültem. Érdekes volt, hogy semmi sem újként
hatott rám, hanem mintha régi tudásra emlékeztem volna vissza.
Ekkor újra megvilágosodtam. Megértettem, a világ teljesen más,
mint ahogy tanítják, vagy akár csak mondják.
Azonban a spirituális út sok olyan kérdést is felvetett bennem, amire nem adott választ. Szinte több lett a kérdés, mint a válasz. Tovább kerestem és eljutottam Rudolf Steinerhez. Itt minden
kérdésemre kaptam választ. Sőt, sokkal több választ, mint amennyi
kérdésem volt.
Ma már tudom, hogy ami volt, az sosem lesz. Ami a múlt, az
nem a jelen, de tanulnunk kell belőle, mert a múlt tégláira tesszük a
jelen tégláit. Több megélhetési spirituális mesterrel, nosztalgia
antropozófussal, egyiptomi kori technikákat alkalmazó látóval és
csodatevővel találkoztam, és lassan de biztosan megértettem, ők
nem annak az ideának élnek, hanem belőle.
A jelen korban a már jól működő logikus, precíz gondolkodást kell kiterjesztenünk az anyagon túli világra, megértve annak a
létnek, a fizikaitól eltérő szabályait, és tudatosan alkalmazva napi
életünkben fizikai síkon, az anyagon túli erőket, így az nem misztikum, hanem maga az élet. EZ A KOR FELADATA. Mivel nem ez
tesszük önként és dalolva, 2019-2020-ra olyan mértékben megváltozik a világ, hogy mai értékrendünk egyetlen mondata sem lesz
igaz. Új világ születik. A szülés minden örömével és fájdalmával.
Megértettem, minden ember a végtelen világegyetem intelligens megnyilvánulása. Minden ember egyedi és megismételhetetlen. Senkinek sincs joga arra, hogy a másikon uralkodjon, számon
kérje, büntesse, tönkre tegye az életét. Az élet egy gigantikus játék,
egy illúzió, ahol mindenki saját céllal születik, saját karmát követ. Az

élet értelme a megélés, megtapasztalás. A játék viszont csapatmunka. Egymást kell támogatnunk, mert egyénileg mindenki elbukik.
Az élet olyan, mintha születésünkkor egy űrhajóval kilőnének
egy idegen bolygóra, egy ott található bázisra, ahonnan nem tudunk
eljönni, ahol élnünk kell. Egyetlen módja a távozásnak a halál. Azon
a helyszínen a körülmények részben adottak, részben mi alakítjuk.
Az élet célja, hogy üzemeltessük a bázist. Meg kell tanulnunk egymást szeretni, akit pedig nem tudunk, azt elfogadni. Amilyen világot
alkotunk, olyan világban fogunk élni.
Végtelen határok. Maga a valóság.
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MÉGIS REZEG A FÖLD

1.1.

Az anyag, a rezgés legsűrűbb formája

Az emberiség tudati fejlődésével együtt változik a világképe.
Ez természetes, hiszen a saját tudati szűrőjén keresztül látja a világot. Mindenki azt hiszi, hogy az ő saját látásának, gondolkodásának
a korlátai, egyben a világmindenség korlátai is. Ahogy tágulnak a
korlátok, úgy bővül a megértés.
Most, egy materiális korszak végén, az ipari forradalom után,
az információs forradalom elején, különösen fontos a világkép változásáról beszélni. Az ipari forradalom materializmusa és az azzal
szemben álló vallás képezte e korszak két pólusát. Közben a tudomány olyan magas szintre jutott, hogy kiderítette, nincs anyag, nem
létezik. Minden rezgés, energia, információ. A tudomány bizonyos
területei meredekebb világképet állítanak fel, mint bármelyik vallás.
A tudomány azt bizonyítja, hogy Isten maga a világmindenség tudata. Így mindenhol ott van, mindent tud, és irányít.
Az ember mivel az elmúlt néhány ezer évét a materializmusban élte meg, mindig is szerette volna tudni, mi az a legkisebb
anyagi részecske, amelyik a materiális világ építőköve. A görögök
eljutottak az atomig, melynek jelentése oszthatatlan. Napjaink techCsalogány
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A gravitáció, a tömegvonzás nem más, mint a rezonancia jelensége.
Einstein korában ő maga és tudós társai bizonyították, hogy a körülményektől függően a fény hol elektromágneses rezgésként, hol
pedig anyagként viselkedik.
Az anyag rezgéstartománya és a minket körülvevő elektromágneses spektrum fedi egymást, az anyag teljes rezgéstartománya része a minket körülvevő elektromágneses rezgéstartománynak.

nikai fejlődése révén már az atomot is tovább tudjuk bontani (atommag, elektron), majd az atommagot is (proton, neutron). Azonban
folytatva az atom még aprólékosabb boncolását, kiderült, hogy az
anyagi világ legkisebb építőköve nem anyagi jellegű. Kiderült, az
anyag nem anyagi részecskékből áll. Egyszerűen nem létezik a legkisebb anyagi részecske.
Megállapítható, hogy az anyag egyértelműen rezgés, azaz
hullámtermészettel bír. Ma már tudjuk, az anyag állóhullám.
Mindenki játszott már gyermekkorában egy tál vízzel a kezében. Ha
a tál egyik oldalát megbillentjük, akkor egy hullám keletkezik, amelyik a tálról visszaverődik és visszatér a kiindulási pontba. Ha a tál
egyik oldalát ütemesen mozgatjuk, akkor a hullám egy helyben áll,
és látható módon a víz felülete nem sima, hanem egy állóhullám,
mintha megfagyott volna. Az állóhullám jellemzője, hogy csak akkor
létezik, ha folyamatosan, külső forrásból fenntartjuk. Tehát energiát
igényel, és nem utolsó sorban egy precíz irányítást, vezérlést.
Ehhez hasonló egy ruhaszárító kötél esete. Ha az egyik végénél
kezünkkel ütögetjük, akkor hullám keletkezik, mely végigmegy a
kötélen, majd visszatér. Ha jól meghatározott módon (erő és frekvencia) ütögetjük, akkor egy állóhullámot kapunk, a kötél nem egyenes, hanem egy hullám alakját veszi fel.
Amit nem találunk, az a fenntartó erő és információ. Pedig ennek is
lennie kell.
A ceruza a kezünkben állóhullámok halmaza. Ha megszűnne
az állóhullámokat fenntartó láthatatlan és megfoghatatlan erő, akkor
eltűnne a ceruza. Körülöttünk csak egy szobában is végtelen sok
atom található, a minket körülvevő, anyagnak érzett valóság, végtelen sok állóhullám. Mindez érvényes az egész világmindenségre,
amelyiknek mi csak egy kis részét látjuk, sejtjük.

A minket körülvevő világ éppen úgy, mint mi magunk, mind rezgés.
A világmindenség 100%-ban rezgés. Ebből 5%-ot (csillagok, bolygók, emberek, állatok, növények stb.) mi anyagnak nevezünk, mely
nem más, mint a legsűrűbb rezgés. Nem létezik legkisebb anyagi
részecske, nem létezik az anyag legkisebb eleme (építőköve), mert
az rezgés, állóhullám. Az 5% anyag (sűrű rezgés), a 95% energia és
információ által van körülvéve, akár egy szivacs a víz által egy tál
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1.2.

Párhuzamos világok

vízben. A külső energia és információ nemcsak körülveszi az anyagot (sűrű rezgést), hanem át is hatol rajta, mint a víz a szivacson.
Ezen túlmenően a külső energia és információ egyenesen meg is
határozza az anyag megnyilvánulását, viselkedését.
Szent-Györgyi Albert arról volt híres, hogy az életet, a biológiát a kvantumfizikával magyarázta. Elmondása szerint csak így
lehet megérteni, hogy mi történik bennünk. Ő javasolta, hogy a
kvantumfizika mintájára meg kellene alkotni a kvantum biológiát is.
Nagyon sok folyamat zajlik bennünk egyszerre. Ezek egy részét
látjuk és érezzük, azonban sok másik részét nem látjuk, nem értjük,
de attól függetlenül még megtapasztaljuk. Ahogy a gravitációt sem
látjuk, csak megtapasztaljuk a következményét, úgy azt sem látjuk,
hogy sejtszinten a kvantumfizika dolgozik bennünk. Ez nem tudatosul bennünk napi szinten, azonban időnként nem árt, ha az eszünkbe jut, mikor meg akarjuk érteni az élet működését. Elmondhatjuk,
hogy állandó jelleggel egyszerre több párhuzamos síkon zajlik az
életünk. Zajlik a kvantumfizika szintjén, zajlik az anyagi szinten, zajlik lelki szinten, és zajlik a kozmosz szintjén, függetlenül attól, hogy
elhisszük vagy nem, elfogadjuk vagy nem. A mi tudatunktól függetlenül zajlik az élet, legfeljebb többet vagy kevesebbet tudunk belőle
érzékelni.
A vita az nem más, mint világszemléletek találkozása. Nincs
általános alapigazság. Viszont egyszerre több igazság is létezhet.
Mikor két eltérő látásmód, érzékelésmód vitázik, akkor mindkettőnek
igaza lehet. Nincs abszolút igazság. Nincs jó és nincs rossz. Az
energiának, információnak, rezgésnek nincsenek érzései. Érzéseket
mi teszünk hozzá. Amilyen érzésvilággal tekintjük a körülöttünk zajló
eseményeket, olyan lesz a világunk, ami csupán egy illúzió. Nem
más, mint a külső világ belső kivetülése érzésvilágunkon keresztül.

Minden, ami minket körülvesz, az rezgés. A rezgések egy része maga az anyag. Az anyagot megfogjuk, fizikai akadályt jelent.
Mindez azért van, mert hasonló rezgésekből állunk mi magunk is.
Ugyanakkor folyamatosan mennek keresztül rajtunk a rádió, TV,
mobiltelefon jelek, kozmikus sugárzások stb. Minden rezgést, ami
minket körülvesz, ami jellemző ránk, azt tekinthetjük egy nagy egységnek. Életünk rezgéseinek teljes halmaza. Nevezhetnénk mindezt
az életünk mintázatának.
Ahogy zenében is léteznek oktávok, így az életben is. Ha elzongorázzuk a „Boci-bocit” egyik oktávon, majd egy magasabbon,
igaz, hogy más lesz a hangzás, de a mintázat hasonló. Ugyanúgy
felismerjük a zene dallamát.
A Mengyelejev féle periódusos rendszer is ehhez hasonló. Hét vízszintes sorban helyezkednek el az elemek, azért, mert fizikai és kémiai tulajdonságaik valamilyen módon ismétlődnek.
A párhuzamos világ azt jelenti, hogy a mi oktávunktól eltérő oktávon
hasonló módon ismétlődik az élet. Thoth úgy definiálja, hogy párhuzamos világok léteznek, amiket egymástól szigorú szabályok választanak el.
A párhuzamos világok ugyanazt a teret foglalják el, egyetlen
különbség a rezgések energiaszintje. Éppen azért nem érzékeljük,
mert nincs érzékszervünk arra a rezgésszintre hangolva.
Igaz, ma is léteznek olyan emberek és technikák, melyekkel bele
lehet nézni más világokba (esetleg átmenni), azonban egymás mellett szépen megfér több világ, hiszen az ott élők csak a saját rezgéskörnyezetükre reagálnak, azt érzékelik, az kompatibilis velük.
Amilyen rezgés nem kompatibilis az egyik oktávon élőkkel, az csak

29

Csalogány

Csalogány

I. Ébredés

I. Ébredés

30

Mégis rezeg a Föld

Mégis rezeg a Föld

A minket körülvevő világ, éppen úgy, mint mi magunk, mind
rezgés. Nem létezik a legkisebb anyagi részecske, nem létezik az

anyag legkisebb eleme (építőköve), mert az rezgés, állóhullám. Az
állóhullám paraméterei meghatározzák a rezgés jellegét, megnyilvánulási formáját. Adott paramétertartományon belül az állóhullám
anyagi megjelenést tesz lehetővé. Ha kis mértékben változnak a
paraméterek, de még az anyagi megjelenés tartományán belül, akkor az anyag különböző megjelenési formáival találkozunk. Ha
azonban a paraméterváltozás eredményeként túllépünk az anyagi
paramétertartományon, akkor a rezgés megjelenési formája már
nem anyagi lesz.
A rezonancia azt jelenti, hogy a hasonló paraméterű rezgések egymással kölcsönhatásba kerülnek. Például a földi gravitáció
vonzza az anyagot, azaz minket, ugyanakkor a rádió és fényjeleink
el tudják hagyni a Földet. Ehhez hasonló a Faraday kalitka, amikor
is kezünkkel be tudunk nyúlni a kalitkába, azonban a kalitka fizikai
paraméterei által meghatározott rezgések nem tudnak behatolni. Az
anyag be tud jutni a kalitka belsejébe, de a sokkal ritkább rezgés
nem.
Több olyan rezgésrendszer (világ) létezik, amelyik hasonló
struktúrát mutat, azonban más paraméterű rezgésekre épül. Ami
közös, az csak a mintázat. Akár a zenében az oktávok. Ugyanazt a
dallamot le lehet játszani minden oktávon, felismerjük a zene mintázatát. Amiben különböznek, az a hangszín.
A párhuzamos világ azt jelenti, semmi átfedés nincs közöttük, az én világomat érzékelni tudom, de a többit nem. A többi világ
számomra csak kozmikus sugárzás. Egy másik világ számára az én
világom sem több, mint kozmikus sugárzás. Világok között átjárni
akkor lehet, ha az én paramétereimet meg tudom annyira változtatni, hogy kilépek az én rendszeremből és ekkor bekerülök egy szomszédos világba.
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átmegy rajtuk, mint egy kozmikus sugárzás. Mindenki csak azt látja,
érzi, ami az övé.
Aki belelát más világokba, az képes ideiglenesen érzékelni egy másik oktáv rezgéseit is.
I.

világ

II.

világ

III.

világ

IV.

világ

A magyar Wictor Charon rendelkezett olyan képességekkel,
hogy átjárt egy másik dimenzióba. Élményeit le is írta AZ ÚJ EÓN
TUDOMÁNYA című művében. Húga Szepes Mária, a magyar ezoterikus irodalom meghatározó alakja volt. A két testvér együtt sok érdekes információval találkozott, azonban egy olyan korban éltek,
mikor nem hogy nem díjazták az ilyen tudást, hanem egyenesen el
is hallgattatták.
Mikor mérünk valamit, akkor egy változást mérünk, ami jelenthet anyagi változást, jelenthet energiaváltozást stb., azonban
mindig csak a saját világunkon belül. Az egyetlen olyan anyag, amelyik reagál más világokra, azaz a más világokban végbemenő változások milyen materiális vagy energetikai változást okoznak ebben a
világban lévő anyagon, az a kristály. A természetes (zárványos)
hegyi kristály képes venni más világok rezgéseit, és az ott tapasztalt
változásokat képes áttranszformálni általunk érezhető változássá.
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Atlantisz, a technológia
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Atlantisz nem egy város, nem egy ország, nem egy földrész,
hanem egy technológia, egy módszer. Nagyjából kb. 12 magas szintű civilizáció élt már a Földön előttünk. Ezeknek a társadalmaknak a
nagy része ilyen jellegű volt. Egy ilyen társadalom kialakulásához
nincs szükség „evolúcióra”, mert csak úgy „a semmiből” is létre tud
jönni. Általában néhány ezer (5-10-15.000) év alatt véget is szokott
érni.
Atlantiszról sok csodát mondanak, és legtöbbször a megértés korlátai mi magunk vagyunk. Atlantiszban működött a teleportálás, így jártak munkába. Kristályokból származott a végtelen energia. Sok mindent meg tudtak teremteni gondolatilag, akár a negyedik dimenzióban. Például a házak fala üvegszerű, nincs rajta ajtó,
hanem amikor a benn lévő ki szeretne menni, át tud hatolni rajta,
mint egy vízfüggönyön. Gyakorlatilag az atlantiszi technológia nem
jelent mást, mint azt, hogy azok az emberek a létüket egy magasabb rezgésszintre emelték. Felülemelkedtek az anyagon, de mégis
benn maradtak a földi világ rezgéstartományában. Azaz nem kerültek át egy párhuzamos 3D világba, csupán a saját világukban az
anyag felé emelkedtek.
Több embernek is megvan az a képessége, hogy bármikor
átmegy oda. Nem tesznek mást, mint eldöntik. Ekkor láthatatlanná
válnak itt az anyagi világban. Mikor átértek, akár a szellemek, arra
gondolnak, ott legyenek egy adott teremben, ami fogadó helyiség
idegenek számára. Mivel ezt a tudatosságot órákig fenntartani nehéz, ezért az anyagi világban megvalósított gépek olyan tereket
hoznak létre, amelyek fenntartják ezeket a rezgéseket. Ezek a gépek olyanok, mint kisebb erőművek, és az anyagi világban láthatók,
észlelhetők, megfoghatók. A fizikai föld és néhány gép, és az ahhoz
tartozó néhány épület van az anyagi rezgés szintjén. Minden más,

úgy az emberek, mint egyéb alkotások a felsőbb rezgésszinten jönnek létre az emberek tudata által létrehozva, és az anyagi gépek
tere által vannak fenntartva. Mindez nem más, mint állóhullám, mely
kompatibilis azokkal az emberekkel, akik testük rezgésszintjét magasabb szintre emelték. Az állóhullám csak akkor létezik, ha egy
külső energia fenntartja azt. Ha ezek a gépek leállnak, minden ami
abban a felsőbb rezgésszinten lett létrehozva, egy pillanat alatt eltűnik, az emberek pedig megjelennek itt az anyagi szinten. A fenntartó
rezgések nélkül az egész Atlantisz csupán néhány épület, benne
gép, és néhány földi ember a maga anyagi valóságában. Atlantiszt
úgy lehet megalkotni a semmiből, hogy néhány ember felemelkedik
a magas szintre, megalkotják az ő álomvilágukat (állóhullámokból),
és anyagi szinten megvalósított gépekkel fenntartják azt. Ha leállnak
a gépek, eltűnik minden, ami nem az anyagi szinten van jelen.
Néhány kiemelkedően innovatív cég vezetője is átjár ebbe a
világba. Ők általában saját cégüknél nem is vesznek fel fizetést,
gyakran egy negyedik emeleti ötven négyzetméteres lakásban laknak, és sokszor hetekig sem látják őket. Ilyenkor odaát vannak. Általában egyedül élnek, legtöbbnek volt családja, de elváltak. Nyilván
ezekről a megtapasztalásokról nem beszélnek széles körben, csupán kisebb közösségekben. A gyerekekkel ellentétben, akik „így
születtek”, a felnőtteknek úgy alakult az életük, hogy el tudták engedni a félelmet, a haragot. Általában nagyon magas tudatszinttel
rendelkeznek, különböző spirituális iskolákba jártak, és „teljesen
véletlenül” mentek át a másik világba egy meditációs állapotban,
boldogság érzésekor. Onnan minden látható ami itt zajlik, de innen
nem látszik a magasabb rezgésű élet.
Jelenleg is létezik egy ilyen civilizáció a Földhöz kötve. Velünk osztoznak a fizikai földön, de ezen túl világuk egy magasabb
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rezgési síkban van. Bár egyértelműen senki nem mondja, valahol
Ázsiában van ez a földi terület (Tibet?). Fontos még a magas hegyek jelenléte, mert ott sok az energia. Nyilván túl sűrűn lakott nem
lehet a hely. Az erőművek nem végeznek forgó mozgást. Anyagi
szinten legtöbb lepukkant és nem működő erőműnek tűnik, azonban
belsejükben kristályok működnek.
Azok a gyerekek, akik átjárnak, nálunk furcsának tűnnek,
mintha autisták lennének. Lassan mozognak, kissé elhízottak,
azonban magas a tudatuk, és mindig békésen, bölcsen beszélnek,
megbocsátóan. Nem idegesek és nem haragszanak. Bár nem gondolnánk, de az egyetlen érzés, ami bennük van, az a szeretet. Tudatosak maguk felől, és úgy vállalták el ezt az életet, hogy tudják mi
vár rájuk, és ezzel teljesen megbékéltek. Többnyire csonka családban élnek. A modern világ betegnek nevezi őket. A másik világban
viszont teljesen mások. Felgyorsulnak, és agyuk hihetetlen alkotóképességről tesz tanúbizonyságot. Azok a felnőttek, akik átjárnak,
inkább élnek ott, mint itt. Igyekeznek új ötleteket hozni saját cégük
munkájába. Ez nem egyszerű, hiszen másként kell megvalósítani
valamit ott, mint itt. De már az ötlet is sokat ér.
Az atlantiszi világ jellemzője, hogy az érzékelés sokkal kiterjedtebb, mint itt az anyagi világban. Amíg például az anyagi létben
egy ágy nem más, mint egy tárgy, addig Atlantiszban ennek az ágynak sokkal több jellemzője érzékelhető. Egy ágyra nézve azonnal
érezzük új vagy régi, más is aludt-e már benne. Ha igen, akkor ki, és
milyen rezgéseket adott át az ágynak stb. Egyszerűen mindent tudunk az ágyról, a történetéről és az ágy érzéseiről, tárolt rezgéseiről.
Két egyforma Atlantisz nem létezett. Atlantisz elnevezés egy
technológiát takar. Annak a képességét, hogy felemeljük tudatunkat,
ezáltal testünk rezgésszintjét, majd ebben a magasabb rezgésszintű

világban tudatosan teremtsünk gondolati erővel. Azonban a gondolati világ fenntartásához mindenképp szükséges egy kisegítő technika, azaz gépek, amelyek az általunk létrehozott állóhullámokat fenntartják. Az atlantiszi technikát használó civilizációk csak egyben közösek, a működési elvben. Az, hogy a megalkotott világ konkrétan
hogy nyilvánul meg, az attól függ, hogy a társadalom hogyan képzeli
és valósítja meg. Olyan ez, mint a kréta és a tábla. Adott a technika,
hogyan kell a táblára rajzolni. Az, hogy mit rajzolunk rá az adott
technológiával, az rajtunk múlik. Minden atlantiszi technológiával
létrehozott társadalom jellemzője, hogy kis létszámú a mai földi lakossághoz képest. Létrejön, fejlődik, hanyatlik és megszűnik. Általában néhány ezer évtől tizenegynéhányezer évig létezik. Anyagi szinten nem sok emlék marad utánuk és sosem tesznek kárt a bolygóban, amelyen élnek.
Egy atlantiszi civilizáció úgy jön létre, hogy egy adott bolygóról a magas tudatszintek átköltöznek egy hasonló paraméterű bolygóra és ott szervezett formában létrehozzák társadalmukat. Aztán
azt fenntartják, üzemeltetik. Utazgatnak az űrben, térben és időben.
Szerintük a nagy világmindenségben nincs tér és idő, csak egy közös tudat. Minden más a tudat kivetülése, azaz egy illúzió az egész
világ. A sok megtapasztalás közben megnyilvánulnak emberi vonásaik, és végül mindig megszűnik a társadalom.
A létezésben vannak önszabályzó mechanizmusok. Mikor
egy társadalom már mindent tud, akkor meg kell szűnnie, ugyanis
már nincs mit tanulnia. A világmindenségben vannak különleges
„jelzőbóják”. Mikor egy társadalom már elég magas szintre jutott,
hogy megtaláljon egyet, akkor hazaviszi, és az elpusztítja őt. A
pusztulás nem más, mint egy folyamatnak vége és egy újnak a kezdete. Ha például az emberiség túllép az anyagi gondolkodás korláta-
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in, akkor képes lesz a világmindenségben korlátok nélkül utazni.
Mikor már mindent megtapasztalt, könnyen lehet, hogy hazahoz egy
ilyen „jelzőbóját”, és ettől a teremtő rezgéstől átalakul a Naprendszer. Valaminek vége, és egy új folyamatnak pedig a kezdete lehet
ez a pillanat.
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Összefoglalva

•

Az anyag nem más, mint a rezgés legsűrűbb formája

•

Az anyag állóhullám, hullámtermészettel bír

•

A világmindenség 100%-ban rezgés, ebből 5% nevezhető
anyagnak

•

Párhuzamos világok léteznek, ugyanazt a teret foglalják el,
hasonló a mintázatuk, egy dologban különböznek a rezgések
tartományában

•

A magyar Wictor Charon rendelkezett olyan képességgel,
hogy átjárt más világokba

•

Atlantisz nem más, mint egy technológia, a tudatos felemelkedés technikája

•

Atlantiszi világok tündöklése és bukása egy folyamat, mely
egy végtelen körforgás része

•

Az élet egy végtelen körforgás, ahol a rezgések különböző
formái folyamatosan egymásba alakulnak, nincs kezdet és
nincs vég
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zakt tudomány. Egzaktabb, mint gondolnánk. A világ, ahol a fizika
törvényei működnek, és matematikailag minden egyértelműen kiszámolható, az nem véletlen, hanem egyértelműen definiált. Azt is
tudjuk a fizikában, hogy nincs jó és nincs rossz, nincs érzelem és
legfőképp nincs igazság. A világmindenségben rend van, és ha a
rend kezd felborulni, akkor minden erő arra törekszik, hogy visszaállítsa azt. Ez a fizika. A rend visszaállítása pedig matematikailag leír-

ható, kiszámolható előre, hátra. Ez a tudás már régóta a birtokunkban van.
Mivel az egész világ csupán energia, rezgés és információ, a
létezésben az egyetlen törvény, ami létezik és működik, az ez energiakiegyenlítődés elve. Ahogy a légnyomáskülönbség szelet generál
az időjárásban, úgy a potenciáltöbblet kiegyenlítődést generál az
élet minden terén.
A világban minden energiaáramlás. A fény, a szél, az illatok, a hangok, a beszéd, a gondolatok és minden természeti jelenség. Az
energia folyamatosan áramlik és kiegyenlítődik. Egy akváriumban
amikor a hal úszik, a helyére beáramlik a víz. Egy zárt rendszerben
egy elv létezik, a kiegyenlítődés elve, a többlet és a hiány mindig
kiegyenlítődik.
Az energia és az ebből fakadó energiakiegyenlítődés az nem jó és
nem rossz, nincsenek érzelmei. Egy cunami nem gondolkodik, nem
tesz kivételt, nincsenek érzelmei, nincsen bűntudata, mert sok ezer
embert megöl, egyszerűen csak egy felgyülemlett energiapotenciál
kiegyenlítődik. De ilyen egy vulkánkitörés vagy földrengés is. Sőt,
egy háború sem más, mint a felgyülemlett potenciál kiegyenlítődése,
bármilyen fájdalmas vagy véres következményekkel jár is az.
Minden gondolat, szó és cselekedet nem más, mint energiaáramlás.
Mindig energiákat szabadítunk fel, mozgatunk, és ennek meg is van
a következménye. Az energiaáramlásnak van egy természetes folyamata.
Sokszor előfordul, hogy az ember olyan társaságban van,
ahonnan úgy jön el, mintha leszívták volna az energiáit. Fodrászok,
kozmetikusok, gyógytornászok mondják, sok páciens csak beszél és
beszél, sokszor úgy tűnik értelmetlenül, le sem lehet őket lőni.
Ugyanakkor több olyan fodrásszal, gyógytornásszal is találkoztam,
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2.1.

Az élet matematikai képletekkel leírható

A modern kor embere, aki komoly matematikai, fizikai, informatikai és gazdasági tudással bír, szkeptikusan állt nemrég a jövő
előtt. A Föld lakosságának tekintélyes része rettegett a világvégétől,
mely időpontot egy vérengző, helyenként állati sorba süllyedt népnek tulajdonítanak. Akkor hát hol az a nagy tudás, a precíz gondolkodás, a tökéletes logika?
Fiam egyik kedvenc tanára mondta, hogy az élet matematikailag egyértelműen leírható. Azaz pontosan tudható, kiszámolható,
mi volt és mi lesz. Lassan talán kezdjük megérteni, hogy a jövőbelátás, vagy a múlt fürkészése nem annyira kuruzslás, mint inkább eg-
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aki saját maga az energiavámpír, azaz saját magát tölti fel a pácienseiből. De ki is az energiavámpír? Aki másoktól lop energiát, lévén a
saját rendszere energiahiányos. Aki energiahiányos, az legtöbbször
tudatlanul, de kialakít egy szokást, hogy fenntartsa más emberek
figyelmét, azaz energiát lopjon tőlük. Tipikusan ilyen, amikor valaki
nem enged másokat szóhoz jutni. Ilyen az igazgatói értekezlet, mikor már fél délelőtt tart, de nem marad az emberben egyetlen értelmes gondolat sem. Az igazgató így erősíti magát, tölti fel az energetikai rendszereit a beosztottak rovására. A beosztottak közül az jár
jól, aki rajzolgat, és azt sem tudja, hogy valaki beszél. Mivel ő közömbös, tőle nem lehet energiát lopni. A nyugati multi cégek tudatosan hozták létre a meetingeket, tudatosan megtervezték az energiaáramlásokat, és megállapították, ha igazán működik a csapatmunka,
a közös munka eredményeként feltöltődik minden csapattag. Azonban aki volt meetingen, tudja, ma már ez sokszor nem igaz. Sőt,
ellenkezőleg. A félelem uralta környezetben a csapat leszívja minden egyes tagjának az energiáját. A végeredmény az, hogy mindenki fáradt, aluszékony, és unalmasnak tartja a félelem légkörében
eltöltött napot. Más energiák áramlanak, más következményekkel.

2.2.

Energiakiegyenlítődés

Egy zárt rendszerben, mint amilyen a Föld, egy igazi alapszabály létezik, a kiegyenlítődés elve. Ahol felborul az egyensúly, ott
minden erő arra törekszik, hogy újra helyreálljon az. Ha például
Ausztriából idefúj a szél, akkor ott nem keletkezik vákuum, és nálunk
nem lesz túlnyomás, hanem Ausztriába beáramlik máshonnan a
levegő, tőlünk pedig továbbhalad, a nyomás kiegyenlítődik.
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Minden tevékenységünkre jellemző, ha valamivel foglalkozunk, abba
energiát fektetünk. Ilyen kategória a ház, autó, munka, feleség, férj,
gyerek, szülő, számítógép, barátok stb.
Minden esetben létezik egy ideális energiamennyiség, amit az adott
tevékenységbe fektetnünk kell. Ha ennél sokkal több vagy sokkal
kevesebb energiát fordítunk arra az adott dologra, akkor a létezés
erőinek feladata, hogy a lehető leghamarabb visszaállítsák az
egyensúlyi állapotot.

A fenti ábrán, a vízszintes tengelyen látható a ráfordított, befektetett
energia mennyisége, míg felette egy edényben labda található. A
középső helyzet a stabil egyensúly. Ha a labdát kimozdítjuk az
egyensúlyi helyzetéből, akkor a létezés erői, jelen esetben a gravitáció feladata lesz, hogy helyreállítsa a rendszer egyensúlyi helyzetét, azaz visszavigye a középső kiindulási pontra.
Hogy működik ez az életben? Ha valakinek van egy szép autója, amit ő nagyon szeret, sőt imád, minden nap törölgeti, simogatja, az elvárhatónál sokkal többet foglalkozik vele, teszi mindezt más
teendők rovására, akkor a létezés erőinek meg kell nyilvánulniuk,
hogy visszaállítsák az egyensúlyt. Ilyenkor sok apró probléma kezd
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megjelenni a kocsin, de minderre „nincs magyarázat”. Az autószerelők csak találgatnak. Közben megy a pénz szinte folyamatos jelleggel a szervizekre, de a javítások hatástalanok. Mindez kb. fél-egy
év túlzott gondoskodás után jelenik meg, és két-három hónap alatt
képes az ember megutálni a kocsiját. Van, aki ilyenkor el is adja.
Aztán vesz egy újat, és ott folytatja, ahol abbahagyta.
Ellentétes dolog, amikor valaki abszolút nem foglalkozik a gépkocsijával, elhanyagolja a szervizelést, karbantartásokat. A létezés erői
olyan eseményt fognak produkálni, hogy a tulajdonos biztosan emlékezni fog rá, a legkellemetlenebb helyzetben elromlik, és meg sem
moccan a gépkocsi.
Hasonló példa, mikor valaki elhanyagolja a feleségét. A létezés erői
rövid időn belül hoznak egy konkurens lovagot. Mikor a férj észbe
kap, rendesen kell pedáloznia, hogy visszakapja a feleségét, ha már
nem túl késő.
Ugyanígy működik ez az országok szintjén. Minden országnak van egy, a saját gazdaságához képest egyensúlyinak nevezhető eltartó képessége, azaz az adott gazdasági tevékenységekhez jól
definiálható, mennyi adó vethető ki. Amennyiben görcsösen és erőszakosan több adót vetnek ki, még ha sikerül is beszedni, a létezés
erői elviszik a plusz pénzt, mindenféle külső gazdasági körülmények, államadósság, árfolyamveszteség, és egyéb nem várt, „véletlen” pénzügyi tranzakciók/bukások formájában. Így egy kormány
könnyen belekerülhet a saját adóspiráljába, egyre több adót vet ki,
és egyre kevesebb a pénz.
Látványos példa még Tibet és Japán esete. Tibet a végtelen
alázat és elfogadás. Abban a kultúrában úgy tartják, bármilyen is a
sorsom most, azt fogadjam el, mert a következő életemben majd
jobb lesz. Energetikailag ez a szükségesnél lényegesen kisebb

Az Aranycsapat tagjai közül sokan maradtak nyugaton. Puskás Öcsi azzal a tudattal ment ki, hogy karriert épít. Mivel nem menekült valami elől, hanem egy cél érdekében ment ki, sikeres is lett,
amennyire csak lehetett. A csapat több tagja azért maradt kinn, mert
elmenekült a katonai szolgálat elől, a rendőrség elől, a szocializmus
elől. Ők messze nem értek el olyan sikereket.
Sokan mennek ki hazánkból nyugatra. Nagy részük elmenekül valami elől, mint munkanélküliség, szegénység, ezért lelkük tele
van elégedetlenséggel, utálattal, meg nem értéssel. Mivel ott kinn
ezeket az érzelmeket tovább táplálják, a kinti életük is hasonló lesz,
mint az itthoni. A megoldás, ha az ember azzal a tudattal megy ki,
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energiabevitelt jelenti. Következménye a kiegyenlítődés, azaz Kína
viselkedése, amihez az egész világ asszisztál. Japán a másik véglet, a mindenáron. Igaz, hogy keleti ország, de nyugatibb a nyugatiaknál. Mindenáron megold mindent, mindenáron megmutatja a világnak. Ez túlzott energiabevitel. A többletpotenciál kiegyenlítődését
a természet oldja meg, szétzúzva az országot (földrengés).
A létezésben nincs jó és nincs rossz, és legfőképpen nincs
igazság. Ha jónak nevezett dolgot viszünk túlzásba, akkor az
ugyanolyan rossz, mint ha rossznak nevezett dolgot. Egyetlen dolog
számít, az energiabevitel minősítése a túlzott – túl kevés skálán.
A „leszarom” nem egy jó hozzáállás, mert tele van negatív energiával, és hamar megbosszulja magát.
A „mindenáron” ugyanúgy nem a várt eredményt hozza. Nem ez a
siker felé vezető út, inkább az értelmetlen erőlködésé. Következménye a kifulladás.
CSAK AZ ÉRZELEM NÉLKÜLI EGYENSÚLYI ÁLLAPOT STABIL.
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hogy karriert építsen, abszolút ne foglalkozzon azzal, mit hagyott
itthon, ne töltsön se jó, se rossz érzelmet a lelkébe.
Nyaraláskor szokott előfordulni, hogy az ember elmenekül a
zajos otthonból a csendes világvégi tengerparti halászfaluba. Itt aztán a helyi menő csávók még éjjel egykor is bőgetik a házilag barkácsolt robogóikat. Ami elől elmenekült, azt megkapja ott is, ahova
menekült. Mindezt azért, mert a lelkében túl sok az indulat, az érzelem. Túl sokat foglalkozik azzal, hogy csendet akar, nyugalmat és jó
időt. Ha lelki egyensúlya stabil egyensúlyi állapotban van, akkor remek nyaralásra számíthat.
Az energiapotenciál mindig kiegyenlítődik. Az energiakiegyenlítődés a fizika törvényei szerint zajlik, nincs érzelme, nem
könyörületes, és az sem zavarja, ha az ember belehal.
Mikor valaki komoly sikereket ér el és túlságosan büszke
azokra, túl nagy energiát fordít a külső népszerűsítésre, komoly
marketingmunkát végez azért, hogy mások visszaigazolják azt, akkor a létezés erői látványosan csökkentik a sikereit, így hamarosan
nem lesz mire legyen büszke. Aki ezt megérti, az alázatosabb lesz
és sikerei újra jönnek. Aki nem érti meg ezt a törvényszerűséget,
hanem még jobban belelendül népszerűsítésébe, annak sikerei eltűnnek, pénze megfogyatkozik. Sőt létrehozhat magának még valamilyen komolyabb betegséget is.
Mikor valaki nagyon beteg, esetleg rokkant, reménytelen,
legalábbis materiális szinten, meggyógyulni csak úgy tud, ha nemcsak a betegségével foglalkozik. Aki egész nap azon aggódik,
mennyire dagadt a lába, vajon kell-e műteni vagy sem, aki egész
nap a cisztái miatt töpreng stb., az túl sok energiát fektet a gyógyulásába, mással szinte nem is foglalkozik, közben tele lesz félelmekkel, aggodalmakkal, így gyógyulás nem igen lesz, inkább csak

stagnáló állapot. Meggyógyulni csak úgy lehet, ha csökkenti a betegségével kapcsolatos foglalatosságát. Fogadja el azt, ami van, és
kezdjen vele élni úgy, hogy nem zavarják a korlátai. Tehát aki csak
száz métert tud gyalogolni, az mehet kirándulni a többiekkel, de
csak száz métert menjen vízszintes úton, egyébként üljön, pihenjen,
hallgasson zenét, fotózzon kinn a természetben, amíg a többiek
megmásszák a hegyet. Egy a fontos. Ne legyen benne olyan érzés,
ő miért nem képes erre. Majd képes lesz. Ahogy viszont javul az
állapota, vegye azt természetesnek, és sétáljon többet. Ez a gyógyulás útja. Nyilván nem helyettesíti a gyógykezelések széles körét, de
kiegészíti azokat.
Az ember rendelkezik egy belső megnyilvánulással, ez a lélek. A lélek nagyon érzékeny, tudja, érzi mi a jó, mit kell tenni, és
apró finom jelzésekkel igyekszik az ember tudatára adni ezeket az
információkat, amiket gyűjtő szóval megérzéseknek szoktak nevezni. A megérzések az élet minden területén jelentkeznek.
Az ember külső megnyilvánulása az ego. Jelentése én. Az ego sokkal erősebb jelekkel dolgozik, és a külső világ felé nyilvánul meg.
A lékel és az ego sokszor ellenérdekelt.
Azonban csak az az ember boldog, egészséges, aki nem az egoja,
hanem a lelke szerint él. A lélek mindig az energetikai egyensúlyi
állapotban igyekszik minket tartani. Az ego ellenkezőleg. Mindig egy
többletpotenciált halmoz fel számunkra. Például az ego legerősebb
megnyilvánulása, mikor azért okozunk másnak boldogságot, hogy
mi örüljünk az ő boldogságának. Mikor elvárjuk, hogy a másik ember
előttünk nyissa ki a tőlünk kapott ajándékot, hogy örüljön, tapsoljon
örömében, és mi ennek az örömnek örülünk. Ennél erősebb megnyilvánulása az egonak nem létezik. Aki a lelke szerint akar boldog
lenni, az névtelenül ad ajándékot és a lelke boldog még akkor is, ha
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soha az életben nem tudják meg, ő volt a bőkezű ajándékozó. Nem
az számít, hogy felnéznek-e rá, hanem az, hogy az ő lelke boldog. A
létezésben úgyis minden tudott. A létezés úgyis jegyzi ezt az eseményt és visszahálálja, szintén névtelenül. Ez az energiakiegyenlítődés. Nem tudni mitől, sokszor nem várt sikerek érik. Ő a lelkére
hallgatott. Nem azt akarta, hogy talapzatra emeljék. Ez a különbség
az ego és a lélek között.
A világban elvileg a fehér és a fekete egyensúlyban van, de a
materiális életben nem. Itt bizony több a fekete, mint a fehér. Sokkal
könnyebb rossznak lenni, mint jónak. Sokkal könnyebb túl sokat
enni, mint keveset. Sokkal könnyebb megharagudni, mint megbocsátani. Sokkal könnyebb függőségben élni, mint egyensúlyban.
Valahogy mindig könnyebb a sötétet szolgálni, mint a világost. Ettől
ez még nem jó és nem rossz, de ez van. Valahogy így van kitalálva
a materiális világ. Valószínűleg létezik egy párhuzamos világ, ahol
ez pont ellenkezőleg van, és így a mindkét világot magába foglaló
globális világ egyensúlyban van. Ezért van az, hogy az érzékeny
lélek apró, finom rezgéseit messze elnyomják a harsány ego erős
jelei. Alaposan le kell nyugodni ahhoz, hogy az ego helyett a lelkünkre hallgassunk. Viszont mindenképp megéri.

Véletlen, vagy előre meghatározott?

A világ leggazdagabb embereire, azt szokták mondani, hogy
gátlástalanok. Az átlagember elítéli az ilyen sikereket és nem érti, az
élet hogy engedhet meg ilyen igazságtalanságokat. Ők azok, akik
mindig mosolyognak, és sosem kapják el őket. Mintha az élet őket
támogatná, őket ismerné el, igazolná viselkedésük helyességét.

A bűntudat negatív energiatöbblet, jelentése büntetést érdemlek. Párja a büszkeség, jelentése dicséretet érdemlek. Az életben nincs jó és nincs rossz, és főleg nincs igazság. A bűntudat nem
más, mint egy túltengő negatív érzelmi energia. Következménye
kötelező jelleggel a büntetés. A gyilkos, akinek bűntudata van, feladja magát a rendőrségen, majd megnyugszik, sőt, örül a büntetésnek.
Úgy gondolja, ezzel a vezekléssel kiegyenlít minden tartozást. Valójában ez csak az ő agyában van így. A világ nem így működik.
A büszkeség egy túltengő pozitív energia, következménye, hogy
nem lesz mire büszkének lenni. Ez nem azt jelenti, hogy ne örüljünk
sikereinknek, hanem azt, ne legyünk büszkék. A büszkeség csak az
ego megnyilvánulása. Legyünk nagyon is tudatában annak, milyen
sikereket értünk el, és örüljünk neki, de ne emeltessük magunkat
talapzatra. A sámán tudja, hogy mit tud, de esze ágában sincs tenni
azért, hogy erről egy őt dicsőítő újságcikk szülessen.
Az olyan ember, akiben túltengnek az érzelmek, nehéz életnek néz elébe. Ugyanis a kiegyenlítődés szabálya szerint a létezés
erői mindet megtesznek az érzelmi energiák csökkentése érdekében. A létezést nem érdekli az érzelmi energia előjele, csupán a
nagysága, abszolút értékben. Akiben túlteng a bűntudat a múltja
különböző eseményei miatt, az előbb lelkileg, majd testileg lesz nagyon beteg. Aki bűntudatban él, azt rendesen „sújtja” az élet. Ezért
soha ne vegyük magunkra mások vagy a világ „bűneit”, bűntudatát.
Egyszerűen csak fogadjuk el, hogy EZ VAN. Mert valahogy mindig
van, és ha másképp lenne, az sem biztos, hogy jobb lenne.
A bűntudatot a vallás és az emberi társadalmak tartják fenn. Célja a
nép irányíthatóságának biztosítása. A pásztorok által a birkákra hozott szabályok csak a birkákra vonatkoznak, a pásztoroknak nincs
bűntudatuk.
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Párkapcsolatban megtörténhet, hogy az egyik fél „félrenéz”
egy alkalommal. Később bűntudattól hajtva elmondja mindezt a párjának, megbánva amit tett. Azonban ha párjával nincsenek azonos
tudatszinten, nem értelmezik hasonlóan a világot, akkor komoly sérülések keletkezhetnek előbb lelki, majd anyagi (testi) síkon. Tipikus
betegségek a szívinfarktus (területvesztés), tüdőgyulladás (becsapottság), vastagbél perforáció-daganat (elengedési problémák),
gyomor problémák (nem tudja megemészteni), vagy egyszerűen
felbomlik a kapcsolat. Amelyik fél „félrenézett”, egyszerűen csak
valami olyat tapasztalt meg, amit addig nem, vagy abban a párkapcsolatban soha nem is fog. Ha ez az eset csak egyszer történik
meg, akkor nevezhetjük tapasztalatszerzésnek, hiánypótlásnak. Ha
az illető ezt bűntudat nélkül meg tudja élni, akkor semmilyen következménye nem lesz. Ha a párkapcsolatban túl nagy a tudatszint
és/vagy világnézeti különbség, akkor ajánlott inkább a titok megtartása, mert a másik fél vélhetően nem fogja megérteni, nem fogja
feldolgozni, akár végzetes betegségek is elindulhatnak, amivel az
orvoslás nem tud mit kezdeni. Ez nem azt jelenti, hogy hazudozni
kell egymásnak, hanem mindenkinek lehet saját titka, ami intim szférájának bűntudatmentes része.
A bűntudat teljes hiánya sokat segít a pénz megszerzésében
is. A Szovjetunió széthullása után az állami vagyont privatizálták,
beleértve a természeti erőforrásokat is. Rengeteg ügyes, világhírű
pénzügyi, gazdasági szakember forgolódott a tűz körül, azonban
mindnek üres maradt a zsebe. Semmit sem kaptak. Ez a nagy érték
olyan emberek kezébe került, akiknek kétségük sem volt afelől,
hogy őket megilleti a vagyon, kétségük sem volt afelől, hogy ez nekik jár, teljesen érzelemmentesek voltak. Nem volt sem bűntudatuk,
sem büszkeségük. Tudták, ez az övék és elvették.

Ehhez hasonló a hírhedt diktátor, Ceausescu esete. Mindenki, aki ismerte, mondta, hogy már gyerekkorától tudatosan állította, ő
lesz annak az országnak a vezetője. Gyerekként sem volt kétsége
afelől, hogy ez így lesz. Tudta, joga van ehhez, és úgy döntött, elveszi, ami az övé. Tudni lehet róla, nem volt sem nagy tudású, sem
magas tudatszintű, sem spirituális ember, mégis nála is működött a
dolog. Sőt, a feleségénél is. A nép mindig azt mondta, biztosan nem
tudja a legfőbb vezér, mi történik az országban, mert különben nem
engedné mindezt. Pedig tudta, de nem érdekelte. Egyszerűen nem
volt bűntudata. Nem voltak érzelmei. Ilyen volt Sztálin is. Az igazi
diktátorok ilyenek.
Ha megnézzük a profi bérgyilkost, látjuk neki semmilyen érzelme
sincs. Sem pozitív, sem negatív. Ő pont a stabil egyensúlyi állapotban található. Így bármit is tesz, a létezés erői sosem fognak ellene
dolgozni. Azonban ha kileng ebből az állapotból, akkor vége. Egy
bérgyilkos attól profi, hogy tudja, mikor kell visszavonulnia. Akkor,
amikor kezdenek érzelmei lenni.
Aki tudja, hogy amire vágyik, ahhoz neki joga van, az őt megilleti, bármi legyen is az, (személy, tárgy, vagyon, bármi), és bűntudatmentesen tudja ezt megélni, annak minden megadatik minden
téren. Soha nem kapják el azt a házasságszédelgőt, hackert, csalót, tolvajt, gyilkost, akinek nincs bűntudata. Soha.
Ha megnézzük a Tízparancsolatot, az nem más, mint egy
energetikai középút, egy stabil egyensúlyi állapot. Az arany középút.
Nem büntető törvénykönyv, nem a római jogrendszer. Nem írja,
hogy lopásért ez meg az a büntetés. De ha ezeket betartja az ember, energetikai stabil állapotban él. A Tízparancsolat maga a morális jogrendszer. A római jog pont az ellentéte, az immorális jogrendszer. A világ olyan, amilyen a jogrendszere. Morális vagy immorális.
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2.4. A negatív energiatöbblet materializálódása

Véletlen, vagy előre meghatározott?
Mikor ezt már az ember megértette, következhet a következő lépcső, a negatív érzelmek megélésének felfedezése. Kapjuk rajta saját magunkat, milyen érzelmeink vannak. Vegyük észre, hogy dühösek vagyunk. Vegyük észre, hogy haragszunk. Tudatosuljon bennünk a negatív érzés. Ekkor gondoljuk el, mi értelme van a negatív
érzelemnek. Gondolkozzunk el rajta, kinek segít ez a rossz érzés.
Megoldja-e problémánkat vagy sem? Sőt, még annak sem teszünk
rosszat, akikre haragszunk. Lehet, hogy ő boldogan éli saját világát.
Ha így rajtakapjuk saját magunkat egy-egy negatív érzelmi kitörésen, már nagyot fejlődtünk.
Következő lépcsőfok a nem kívánt negatív érzések elengedése.
Tudjuk, az energiakiegyenlítődés eredményeként a túlzott negatív
érzelmi potenciál kiegyenlítődik, azaz valami olyan történik velünk,
amire nem vágyunk, ami éppen ellentétes szándékainkkal. Ne félelemből, hanem puszta logikánkra hallgatva hagyjuk abba a dühöngést. Váltsunk egy másik élethelyzetre. Gondoljunk valami másra,
foglalkozzunk valami teljesen más dologgal, hívjuk fel barátunkat,
barátnőnket telefonon, és beszéljünk valami vidámról. Az indiánok
mondják, amelyik ló megdöglött, arról le kell szállni. Váltani kell az
ellenkező irányba. Így mi magunk egyenlítjük ki az energiaáramlást.

Az emberek nagy része még szkeptikus azt illetően, hogy a
negatív érzelmek hosszútávon betegségek melegágyai lehetnek.
Pedig már hivatalos orvosi vizsgálatok is bizonyították ezeket az
összefüggéseket, már az 1980-as évektől kezdődően. Ezek a vizsgálatok bárki számára hozzáférhetőek, több egyetemen tanítják is,
mégis az emberek valahogy elzárkóznak tőle. Vajon miért? Azért,
mert jobban szereti az emberiség, ha a saját gyógyulását passzívan
kell elszenvednie ahelyett, hogy aktívan ő maga végezze el. Sokkal
könnyebb orvoshoz járni és gyógyszert szedni, mint változtatni gondolkodásunkon, szokásainkon, életükön.
A Stanford Egyetem orvosi karán azt bizonyították, hogy a
harag kimondottan szívkárosító hatású, koszorúér betegség kialakulásának a kockázatát növeli. A Duke Egyetemen végzett kutatások
azt bizonyították, hogy a düh rendszeres megélése, a folyamatosan
dühös állapot a halált tekintve komolyabb kockázati tényező, mint a
magas vérnyomás, vagy a magas koleszterinszint.
Mindezeken túlmenően a Yale Egyetemen bizonyították, minden
olyan negatív érzelem, amelyik a stressz hormonok termelődését
fokozza, növeli a szívhalál kockázatát.
Érdemes elgondolkodni, napi szinten hányszor vagyunk haragosak, dühösek, stresszesek. A legtöbb modern embert egész
nap ilyen érzések töltenek el. Nem is csoda, hogy az évek során
komoly esélyt teremt saját maga számára a krónikus betegségek
kialakulásában. Hogyan védekezzünk ellene? Első és legfontosabb,
először tudjunk róla, hogy nem azokkal teszünk rosszat, akikre haragszunk, akikre dühösek vagyunk, hanem magunkkal. Mikor az
öklünket rázzuk, saját magunknak a legrosszabb.

Napjainkra egyre több fiatal pár szenved funkcionális meddőségtől. Ez azt jelenti, minden rendben van, de mégsem jön össze
a gyerek. Materiális szinten hormon terápiával „kezelik” a problémát.
Azokban az esetekben, mikor már ez sem segít, akkor szoktak a
párok esetleg alternatív módokat keresni. Ha megértjük, hogy a
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funkcionális meddőség háttere nem materiális síkon van, már tudunk tenni ellene. Sikeresnek szokott bizonyulni a biorezonancia,
pszichoterápia, és spirituális technikák. Ezek mind áthangoló terápiák. Nem tesznek mást, mint a fiatalok gondolkodását, élethez és
egymáshoz való hozzáállását változtatják meg. És ahogy az ifjú lélek számára elfogadhatóvá válnak a családi körülmények, úgy
azonnal jön is. A gyereket kikényszeríteni nem lehet, hanem alázattal várni és örömmel fogadni.
Az összes áthangoló terápia ellenére én azt mondom, ahol
nem jön a gyerek oda nem is kell. Az elöregedő modern nyugati
társadalom önös rögeszméje, hogy szaporodni kell bármi áron. Sok
olyan családot ismerek, ahol alternatív módon jött a gyerek. Három
év távlatában azt mondom, tíz esetből egyszer született jó helyre.
Kilenc esetben vagy elváltak, vagy rémálom az életük. Egyszerűen
nem kell mindenáron gyerek, ha a családnak nevezett, gyakran csak
fizikai közösség képtelen megérteni a család fogalmát. A gond ott
kezdődik, hogy legtöbbször a család női és férfi tagja nem illik öszsze. Fogalmuk sincs az önismeretről, a másik karakterének ismeretéről, és az egymáshoz való illeszkedésről. Az itt fennálló energiák
végtelenül távol állnak attól, hogy oda egy lélek leszülessen. Olyan
ez, mintha egy korábbi meghívás alapján elmennénk vendégségbe,
azonban ott zárt ajtókat találunk, sőt két fenevad kutya is vicsorog
előttünk. Legszívesebben hazamennénk. Negyedóra várakozás
után meg is tesszük. Csak akkor jövünk újra, ha szívesen várnak,
tárt karokkal, és mosolygós arccal.
Csupán egy sztereotípia, hogy minden nőnek gyereket kell
szülni. Akinek olyan a karmája, hogy a külső világban kell megnyilvánulnia és nem a családi házban, annak nem biztos, hogy kell gyereket vállalnia. Ugyanis nem lesz rá sem ereje, sem ideje, hogy ér-

demben felnevelje. Ha már a modern társadalom rákényszeríti a
nőkre a karriert, a munkavégzést, akkor engedtessék meg a nőnek
a jog arra, hogy ő maga döntse el, milyen életet választ. Hadd ne
kelljen mindjárt két életet élnie párhuzamosan, egyet mint dolgozó
üzletasszony, és egyet mint az otthon gyermekét nevelő családanya. Ugyanis ez lehetetlen.
A nőkben fut egyfelől az a genetikai program, hogy a fajfenntartás alapfeladat, másfelől a sztereotípiák lelki síkon igyekeznek
őket zsarolni, hogy döntsön a gyermekvállalás mellett. Bár sok nő
vállal gyermeket, azonban csak kevés nő lesz igazi anya. Ugyanis
más dolog egy gyereket megszülni és akármilyen módon felnevelni,
mint anyának lenni. Az anyaság megléte vagy nem megléte nagyban kötődik a karmához. Akinek az a sorsa, hogy anya legyen, annak könnyedén lesz bármennyi gyereke, és nagy örömet lel bennük.
Nála ez a sikertörténet az életben. Akinek nem karmája, még tud
gyereket szülni és nevelni, de nem ez lesz a sikertörténet az életében. Akinek egyáltalán nem karmája és a párkapcsolata sem jó,
annál könnyen előfordulhat a funkcionális meddőség. Fontos, mindenki maga érezze, tapasztalja, őt mi tölti el örömmel és boldogsággal. A gyermekvállalás vagy az anyaság kérdését ne engedje, hogy
mások döntsék el helyette, mert a külvilág sokszor ellenérdekelt.
A megszülető gyermek 4-6 éves koráig energetikailag teljesen egy az anyjával. Ezért amikor a gyerek beteg, mindig az anyukával van a baj. Ne a gyereket vigyük orvoshoz, hanem az anyát.
Mikor a gyerek betegséggel jelez, akkor a családban valami nincs
rendben. A gyerek tükör, megmutatja a család hibáit, problémáit. A
gyerek 3-5 éves korára kialakul a karaktere, érzi a családban zajló
energetikai folyamatokat. Nem érti, hanem érzi. Ha szükséges, háttérbe vonul, ha szükséges, megtanul az asztalra csapni, így érvé-
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nyesül. Ezzel a területtel részletesen az enneagram foglalkozik. Itt
érdemes elgondolkodni, hogy milyen módon alakítja a bölcsőde
vagy a korai óvoda a gyerek karakterét, és az anya erőterének hiánya, napi több órán át, rendszeresen. Ma biztosan állíthatom, az
anyának legalább a gyerek 3-4 éves koráig otthon lenne a helye. És
ez idő alatt ne szüljön másikat, csak hogy legyünk túl rajta. Az anya,
aki rabszolgaként dolgozik valahol, nem tudja ellátni a feladatát, és
mivel ez a gyereknél hiányként jelentkezik, egy egész életen át
megmarad a hiány, azaz sosem tud a gyerek igazán leszakadni. Az
élet leckéje, ha gyereke kiskorában távol volt az anya, akkor cserébe egész életen át elérhetőnek kell lennie a továbbiakban. Talán az
sem véletlen, hogy Svédországban, ahol az anyáknak néhány hónapos korában be kell adniuk a kisgyerekeket közösségekbe, mert
nekik dolgozniuk kell, a legnagyobb az igény pszichológusokra,
pszichiáterekre, és ezek dominánsan a fiatal korosztállyal foglalkoznak, döntően gyerekkorból származó elválasztási problémákkal.
A gyerek energiavámpír. Mivel máshonnan nem tud feltöltődni, csak a felnőttektől tud energiát nyerni. Általános alapszabály,
hogy egy gyerekhez egy felnőtt szükséges. Tehát lehet három gyerek egy családban, de akkor szükséges egy nagyszülő aktív, napi
szinten történő közreműködése is.
Napjainkban divatos családmodell, hogy apuka sikeres vállalkozó. Sok a pénz, és kevés az idő. Anyukának nem kell dolgoznia, neki gyerekeket kell szülnie. Hallgatva a kor szavára, anyuka
gyorsan szül 3-4 gyereket. Apuka soha sincs otthon, de fizet bejárónőt, bébiszittert. Aztán két-három év alatt anyuka szétesik. Először
lelki problémákkal, depresszióval küzd, gyógyszereket szed, majd
összehoz egy komoly fizikai betegséget is. Valójában semmi más
nem történt, mint anyukát a gyerekek energetikailag teljesen leszív-

ták, elhasználták. A gyerekeknek anyukára és apukára együtt van
szükségük, és esetleg egy-két nagyszülőre, napi szinten. Pénzen
vásárolt idegenek bármennyire is szakszerűen végzik a dolgukat,
nem tudják pótolni a szülők hiányát. Ők más rezgést képviselnek,
őket más belső erők mozgatják, mint a családot.
Az energetikai kapcsolaton túl a gyerekeknek szükségük van
az anyamodellre és az apamodellre. Ezt a viselkedési mintát veszik
át. A gyerek a szülőről való leszakadás után, élete végéig igényli a
támogatást, de csak akkor, amikor ő kéri. A szülőnek kötelessége,
hogy energiát áramoltasson a gyerek felé, de csak akkor, amikor
annak szüksége van rá. Ez a segítség. A segítség jelentése: pont
azt adom és pont akkor, amikor arra szükség van. A szükséget nem
én határozom meg, hanem az élet, én csak észreveszem azt, és
kielégítem az igényt.
Azok a szülők, akik ha kell, ha nem, segítenek, sokkal több
rosszat tesznek, mint jót. Tűnhet az elején kényelmesnek a kéretlen
szülői segítség, azonban ez megbosszulja magát. Ugyanis óhatatlanul a szülő átveszi az irányítást a gyerekei élete felett, akár 30-40
éves korban is. A leszakadásnak ez a hiánya önértékelési problémákhoz, lelki egyensúlyvesztéshez és ezekből eredően fizikai betegségekhez képes vezetni. Ilyenkor kő keményen fel kell vállalni az
elszakadást, még akkor is, ha a szülő megharagszik.
Bár apróságnak tűnik, de nagyon fontos a tudatos névválasztás. Ha megnézzük az indiánokat, akkor olyan neveket adtak maguknak, mint sasszem, erősbivaly, bölcs bagoly stb. A hitük szerint
ezek a nevek segítettek az ilyen jellegű állati tulajdonságok kialakulásában. Azaz sasszem jól látott, erősbivaly tényleg bivaly erős volt,
bölcs bagoly pedig mindig bölcsen nyilvánult meg. A mai ember
csak ma kezd rádöbbenni, hogy a ma használt keresztnevek ugyan-
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ilyen erővel bírnak. A neten egy-két helyen elérhetőek a magyar
keresztnevek ilyen jellegű magyarázattal. Ha az ismerősi körünkből
elemezzük a keresztneveket, kiderül, aki leírta, ismeretlenül is a mi
ismerőseinkről írt, tehát igenis, a választás segíti egy bizonyos karakter kialakulását. Aki gyereket szeretne, az jó, ha előre körülnéz a
nevek jellemzői között, mert születendő gyermeke életét jelentősen
meghatározza, legalábbis a karakterét.
Ennél már csak az döbbenetesebb, ha elgondoljuk, valaki leszületik
egy karmával, azaz egy forgatókönyvvel, amit többé-kevésbé be
kellene majd tartania. Pont olyan születési dátuma lesz, amelyik
egyezik egy odaillő csillagképpel. Aztán gyermekkora úgy alakul,
hogy az enneagram szerint pont oda illő karaktere lesz. Pont olyan a
családi háttér, hogy ezt támogassa. Aztán éppen olyan nevet kap,
amelyik szintén segíti az enneagram szerinti karakterének a kialakulását. Micsoda „véletlen” sorozat mindez. Születési dátum, karakter,
névválasztás, és karma. Idősebb korban visszatekintve minden tökéletesen illeszkedik.

Véletlen, vagy előre meghatározott?

Le kell számolni azzal a tévhittel, hogy sikereket csak kemény, fáradtságos munkával lehet elérni. Aki azt mondja, hogy az
élet kemény küzdelem, az elvérzik a harcmezőn. Minél több energiát
fektetünk valamibe, minél inkább mindenáron meg akarunk valamit
valósítani, annál jobban ellenállnak a kiegyenlítő erők. Ez a természet rendje. Sikert úgy kell elérni, hogy célokat tűzünk ki, és el kezdjük azokat megvalósítani. Mindig a könnyebben megvalósíthatókat
kell választani. Ha valami nagyon nem megy, akkor nem kell gör-

csösen nekifeszülni, hanem tudomásul kell venni, egy másik utat kell
választani. A kemény munkáról és kevés eredményről azok az információs tudatmezők beszélnek, amelyek belőlünk élnek, amelyek
rabszolgasorba hajtják az embereket. Az egész taníttatásunk, nevelésünk tévutakon járt és jár ma is.
Az anyagi világ energiaforrása a pénz. Olyan, akár az üzemanyag. Ezért nehezen érthető, miért akar mindenki autó helyett minél több üzemanyagot venni. Az autó lehet cél az életünkben. Az
üzemanyag csak eszköz az autó működtetésre, folyamatosan áramlik, azaz elfogy, és újra be kell szerezni.
A pénzzel kapcsolatos negatív gondolatok és érzelmek fenntartása,
fenntartja a pénztelen állapotot. A pénz nem lehet életcél, mert ez
esetben nem lesz pénzünk a túlzott energiaráfordítás miatt. Az életben célokat kell kitűzni, és mikor azokat megvalósítjuk, azok teljesülnek, akkor pénzt eredményeznek. Fontos, hogy a kitűzött cél a
saját célunk legyen, és ne valamelyik információs tudatmező megnyilvánulása, például a fogyasztói társadalomé. Cél lehet, legyen
kényelmes házunk, de nem jó cél az, hogy az utcában a legmagasabb legyen, pedig csak ketten lakunk benne. Cél lehet az, hogy
legyen egy üzembiztos autónk, de nem lehet valós cél az, hogy
mindig akkor cseréljük le mi is, amikor a szomszéd, nehogy lemaradjunk.
Ha valaki nagyon fényes lesz, annak nagy árnyéka lesz a
földön. Csak így van egyensúly. Ha valaki gazdag lesz, az ő gazdagságát azok adják össze, akik éppen ez okból szegények lesznek. Csak akkor lesz valaki sikeres, ha a fényből szeretettel visszatér az őt támogató sötétségbe, aki elhozza az árnyékba a fényt.
Csak az marad gazdag, aki gazdagságának jó részét visszafordítja
az őt gazdaggá tevő szegények felé.
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Már otthonról hozzuk a pénzzel kapcsolatos negatív érzéseket. Otthon mindig azt hallottuk, sosem elég a pénz, túl sokat kell
gürcölni érte, piszkos a pénz, semmi értéke. Ez hatalmas negatív
érzés potenciál, ami az energiakiegyenlítődés elve alapján nem is
eredményez sok pénzt. Sokan, akik gazdagok lettek, elmondják,
hogy gyerekkorukban otthon a szülőktől a pénz utálatát hozták. Aztán amikor ezen túl tudtak lépni, és kezdték szeretni ezt az anyagi
energiát, el kezdett gyarapodni a vagyonuk. Szintén ők elmondják,
vagyonuk csak akkor gyarapodott, amikor túlzásba sem vitték a
pénz felhalmozását, azaz nem akartak még gazdagabbak lenni.
Tehát aki megtalálja a pénzhez való, energetikailag semleges hozzáállást, annak bizony lesz pénze. Ő nem halmoz fel sem
pozitív energiákat (mindenáron), sem negatív energiákat (leszarom).
Így őrá nem hat az energiakiegyenlítődés sem. Ez legjobban úgy
tehető meg, ha nem imádjuk és nem is utáljuk ezt az anyagi erőforrást, hanem egy-egy életcélra koncentrálunk. Aztán, hogy ezzel
együtt jár a pénz, az egy dolog.
Az MLM rendszerekben tanítják, hogy nagyon egyszerű
pénzt keresni/találni. Fogyasztani kell a remek termékeket, be kell
léptetni 7-7 embert vízszintesen és függőlegesen, majd ezt mindenki
mintázza le, és kész a siker. Van akinek ez sikerül, de a többségnek
nem. Ennek oka az, hogy mindenki a maga karmája szerint tud sikeres lenni. Az uniformizálás itt sem működik.

Véletlen, vagy előre meghatározott?

A modern világgal ellentétben a létezésben nem a pénz az
úr. A természet nagyon jól megvan pénz nélkül. Az adomány a léte-

zésben azt jelenti, hogy valamit önként, boldogan teszünk a létezés
egyik-másik eleme érdekében. Egy zárt rendszerben ennek egyenes következménye, hogy visszakapunk valamit. Ha Magyarországról fúj a szél Horvátország felé, akkor majd Ausztriából bejön az a
levegőmennyiség, ami innen elment.
Az adomány mindig elindít egy energiaáramlást. Sok híres
kereskedő azzal kezdi a napot, hogy az első vendégét megajándékozza egy komolyabb árengedménnyel. Az életben először mindig
adni kell, és csak azután várhatjuk el, hogy kapjunk. Korunk embere
éppen ellenkezőleg gondolkodik, egy lépést sem akar tenni, ha biztosan nem kap érte pénzt, vagy valami gazdasági előnyt.
Mi az adomány? Egy mosoly reggel a munkatársra, egy kedves szó, precíz munkavégzés, szeretettel gondolni valakire, munkavégzés során az elvártnál kicsit többet adni szóban, lélekben. Fontos, hogy ne azért mosolyogjunk, mert kötelező (Japán, multi cégek), hanem azért mosolyogjunk mert jólesik (Dánia). Az elindított
energiaáramlás mindig szinergikus hatású, azaz egy meg egy az
legalább négy, így minden résztvevő feltöltődik belőle. Aki megértette, hogy a gondolataival teremt és materializál, annak az adománya
még fontosabb, mert ez már nem egy véletlenszerű cselekedet, hanem tudatos. Az ilyen ember vidám, boldog és sokat mosolyog.
Az adomány egyik formája a szeretet. Ez nem csöpögős
szappanopera, hanem azt jelenti, hogy felelősséget vállalok egy
másik ember fejlődéséért. Legyen az családtag, rokon, barát, vagy
csak egy idegen. A szeretet nem kioktató jellegű, nem érdekvezérelt, hanem tudatosan elindított energiaáramlás, melynek végeredménye két ember energetikai feltöltődése, tudatának fejlődése.
Az élet legnagyobb adománya, ha megtanítunk valakit az
igazi ölelés művészetére. Mikor társunk, barátunk, barátnőnk szo-
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morú, beteg, elesett, rosszul érzi magát, segítségre van szüksége,
vagy csak elhangolódtunk egymástól, akkor öleljük meg 4-5 percre.
Félelmetes a hatás. Ilyenkor sosem a saját energiánkat adjuk át,
azaz nem merülünk le az öleléstől, hanem a létezés energiáit irányítjuk társunk felé, akinek erre szüksége van.
Ez a világon a legnagyobb adomány. És ezt a létezés kellően honorálni is fogja. Öleléskor nem kapunk el semmilyen betegséget. Egyfelől a betegség a másik ember saját lelki problémáinak a materiális
megnyilvánulása, tehát az ő problémájának a megoldása. Másfelől a
magas rezgésű kozmikus energia áramlása védetté tesz arra az
időre minden betegségtől. Tehát, ha barátunk influenzás, nyugodtan
öleljük meg 5-10 percre, és hagyjuk, hogy érezzük egymást. Csak
akkor kapjuk el tőle az influenzát, ha attól félünk, hogy elkapjuk.
Ilyenkor a félelem által bevitt és hosszan fenntartott energiatöbblet
miatt a létezés erői úgy egyenlítenek ki, hogy tényleg elkapjuk. Ha
nincs félelem, nincs betegség.
Nostradamus így nem kapta el soha a pestist, sőt igyekezett azt
gyógyítani. Ezért nem kapják el a kórházak fertőző osztályain dolgozó nővérek a betegségeket.

Véletlen, vagy előre meghatározott?
dolgozik ingyen. Az ő munkája az adomány. Önzetlen és szívből
jön. Európában ez már kicsit neccesebb lenne, mert a létező összes
hivatal kiszállna és minden létező módon megbüntetnék az ott dolgozókat, különböző törvényekre hivatkozva.

2.8. Módosult tudatállapot

Az adomány fontos alapelve, hogy jó szívből jön. Nem azért,
mert elvárják mások, nem azért mert Karácsonykor a hipermarket
kasszás nője megkérdi, hogy adunk-e 100 forintot egyik-másik segélyszervezetnek (ugyanis ilyenkor mindenkinek lágyabb a szíve).
Adomány az, amikor valaki elmegy egy érintett személyhez és neki
konkrétan ad egy olyan értéket, amire annak akkor szüksége van.
Ez az önzetlen segítség az adomány.
Az USA-ban divat, hogy ha valakinek megsemmisül a háza
és nem képes azt önerőből újjáépíteni, akkor összefog egy közösség és megteszi azt. Mindenki a saját szakmájában több száz órát

A modernkori társadalom elkeseredett harcot vív a módosult
tudatállapot ellen. Legalábbis látszólag. Valójában nem tud vele mit
kezdeni. Ennek oka, hogy nem foglalkozik a probléma okával, csak
tüneti kezelést alkalmaz.
A módosult tudatállapot azt jelenti igazából, hogy a tudatunk
egy teljesen másik világban van rövidebb vagy hosszabb ideig, míg
a test itt tartózkodik. A módosult tudatállapot alatt ugyanazt a már
ismert közeget teljesen másképp látjuk, másként érzékeljük. Ez a
megváltozott tudatállapot új képességeket is tud hozni, amit a materialista életszemlélet képzelgésnek nevez, súlyosabb esetben zárt
osztályon végzi a páciens. Valójában ez egy kompenzált állapot.
Nem tudunk mit kezdeni életünkkel, ezért nem akarjuk tudomásul
venni. Aki azt tartja magáról, hogy ő Napóleon, az tényleg megélhet
ilyet egy másik világban, miközben a teste itt volt, azonosult ezzel a
szereppel és nem akar ettől elválni. Neki ez a szerep valamiért nagyon jól kompenzálja a jelen földi életében megélt hiányokat.
Komoly kutatók, akik bár értek el sikereket munkájukban, azonban
ők maguk ennél sokkal többet akartak felfedezni, bele szoktak bolondulni munkájukba, megszállottan dolgoznak, ilyenkor már egy
másik világban élnek. Ekkor mondja rájuk a társadalom, hogy megbolondultak.
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Miért használnak a mai emberek nagyon sok tudatmódosító
szert? Ez egy természetes reakció, mikor az ember elégedetlen a
fizikai világgal, és el akar innen menekülni. A mai fiatalok tudatszintje sokkal magasabb, mint a korábbi generációké. Az iskola nem köti
le őket, sokszor nem tudnak azonosulni szüleik munkájával, munkamániájával, pénzhajtásával. Fiatalon munkanélküliek, vagy kilátástalanul keveset keresnek és még csak elképzelni sem tudnak egy
szebb jövőt. Ilyenkor hamar felfedezik a tudat szabad áramlásának
lehetőségét, és rendszeresen élnek is vele. Legismertebb tudatmódosító szer a kábítószer, alkohol, cigaretta, édesség (cukor), és a
betegség. Például ha valaki rokkant lesz és tolószékbe kerül, akkor
ő ugyanolyan módosult tudatállapotba kerül, mint aki azt tartja magáról, hogy ő Napóleon. A betegségbe menekülés nem több és nem
kevesebb, mint a drog. Végső estben elmenekülés ebből a világból.
Sok manapság a zseninek nevezett fiatal informatikus, aki
gigászi tudással oldja meg napi munkáját. Ők egy-egy országot tartanak életben informatikai rendszereikkel, programjaikon múlik az
ország gazdasága, struktúrájának a működése. Közülük sokan módosult tudatállapotban élnek. Ennek oka, hogy zsenialitásuk nincs
elismerve és legkevésbé megfizetve. Napi 10-14 órát agyalnak, dolgoznak és közben megélhetési problémákkal küzdenek. Az őket
rabszolgaként dolgoztató főnökök/tulajdonosok viszont luxusban
élnek. Megélve az „igazságtalanságot”, mivel nem tesznek fizikai
síkon ellene semmit, ezek a zseniális tudású fiatalok egy másik világba menekülnek, lelkileg ott élnek, fizikailag pedig itt. Ennek következménye, hogy vagy pszichiátriai gyógyszeres kezelés alatt
állnak, vagy drogfüggők. Ők átlátják és megértik saját helyzetüket,
azonban nincs annyi akaraterejük, hogy tegyenek ellene. Ezért őket
nem is sikerül kirángatni a képzeletbeli világukból, sőt nem is sza-

bad, hiszen ott boldogok. Ha visszatérnek, akkor újra szembesülnek
a megoldatlan problémáikkal, és fizikai síkon komoly betegségeket
hoznak létre.
A módosult tudatállapot veszélye, hogy egyre szebbnek látja azt a
másik világot és egyre többet szeretne ott tartózkodni. Aztán, ha már
nagyon elege van a földi életből, vagy hirtelen egy sokkszerű csalódás éri, könnyen úgy dönt, hogy nem jön vissza többet.
Elit iskoláknál szokott előfordulni, hogy egy – egy végzős
osztályban két-három fiatalt leszámítva, szinte mindenki rendszeresen iszik alkoholt, nem kis mennyiségben, akár hetente 4-5 alkalommal. Ehhez jön még a drog fogyasztása is, mindent kipróbálnak.
Legsikeresebb, ami olcsó. Így könnyen sorra kerülnek a konyhai
vegyszerek is. Betiltani az egész háztartást úgysem lehet. Törvénynyel nem lehet megállítani a módosult tudatállapot elérését.
Azokat a negatív érzéseket kell feltárni, amelyek a fiatalok lelkében
keletkeznek. Az energiakiegyenlítődés nem tesz mást, mint ezt a
felhalmozott negatív energiapotenciált kiegyenlíti. Ahelyett, hogy
mindenáron az energiakiegyenlítődés ellen harcolnánk (így még
keményebb ellenállásba ütközünk), meg kellene szüntetni a negatív
érzések keletkezését. Egyedül az oki terápia tud eredményes lenni.
A tüneti kezelés még csak látszólagos eredményt sem hoz.
A módosult tudatállapot függőséghez vezet. Vágyjuk, hogy
megéljük az adott élményt. Függünk tőle, bármilyen is legyen az,
vagy bármi is legyen annak a következménye.
A modern világban minden ember függőségben él. A kábítószeren,
alkoholon és cigarettán túl az emberiség nagy része édességfüggő.
A cukor a modern világ engedélyezett kábítószere, meg is található
szinten minden, az élelmiszeripar által készített termékben. Függőséget okoz még a kávé. Függőség még a híradó napi többszöri
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megnézése, a tévésorozatok napi szintű „fogyasztása”, a napi több
órás tévézés és éjszakákba merülő internetezés. Ezek mind információs tudatmezők (lásd 3. fejezet), és igyekeznek minket az ő
szolgálatukba állítani. És mi megtesszük. Ez is egy módosult tudatállapot, mert nem a mi igazi tudatállapotunk, hanem azt módosította
több információs tudatmező, a saját érdekéből.

2.9. Táplálkozás

Véletlen, vagy előre meghatározott?
A táplálkozásunkat bonyolítandó rengeteg táplálkozási irányzat van, melyeket minden különösebb tudatosság nélkül alkalmaznak az emberek. Néha pusztán érzelmi okokból valaki elkötelezi
magát valamilyen diéta mellett, akár egy egész életre. Minden diéta
egyoldalú, így hosszútávon komoly hiányokat hoz létre, melyek hiánybetegségek kialakulásához vezetnek.
Mivel az ember egy energetikai lény, ráadásul egyszerre
több síkon zajlik az élete, ezért az egész rendszer csak úgy lesz
egyensúlyban, ha minden szinten egyensúlyba kerül. Nem lehet
csak materiálisan gondolkodni, de ugyanúgy nem lehet csak lelki
síkon élni sem.
Ha a táplálékokat nézzük, azok lehetnek jines vagy jangos
jellegűek. Az, hogy valakinek milyen táplálék a jó, az nagyon sok
mindentől függ, és nem lehet egy konstans dolog még csak sok
éven át sem, nemhogy egy fél életen keresztül.

Az ősi gyógymódok kiemelt jelentőséget tanúsítottak és tanúsítanak még ma is a táplálkozásnak. Általános szlogen volt, hogy
„amit eszel, azzá leszel”.
Ezzel ellentétben a modern kor embere számára a táplálkozás
messze nem tudatos cselekedet, a minőségi táplálkozást felváltotta
a mennyiségi. Ennek következménye, hogy a modern kor embere
mennyiségileg túl, míg minőségileg alultáplált.
A táplálkozási szokások rossz irányba terelésében komoly szerepe
van az élelmiszeriparnak is. A profitért mindent felad az ember. Így a
minőség egyre kevésbé követelmény. Az élelmiszeriparnak lassan
nincs szüksége a mezőgazdaságra. A kőolajipar, illetve a természetben ingyen fellelhető növények jó szolgálatot tesznek, ezekből
minden előállítható.
Az ízlelés nem más, mint egy rezgés érzése, azaz a rezonancia jelensége. Az eper ízéhez hasonló rezgést mesterséges szerekkel is elő lehet állítani. A világban az ízfrekvenciák fel vannak
osztva tartományokra, és adják-veszik ezeket az íztartományokat.
Ezért egy-egy cégnek minden eper ízű készítménye ugyanolyan ízű.
Egy másik cégé kicsit más.

A modern ember étrendjét megnézve, egyértelműen látható,
hogy főleg szénhidrátokat fogyaszt, azaz szénhidrát diétán él. A
szénhidrát gyorsan felszívódó energiaforrás, azonban ennek követ-

65

Csalogány

Csalogány

I. Ébredés

I. Ébredés

66

Véletlen, vagy előre meghatározott?

Véletlen, vagy előre meghatározott?

kezménye, hogy hamar elég, hamar elfogy. Ebből következik a vércukorszint ingadozás, és a szinte percre pontos táplálkozás igénye.
Ellenkező esetben nagyon erős éhségérzet jelentkezik. A modern
ember minden étkezéskor eszik gabonát, cukrot. Sokan ellenségnek
kiáltották ki a cukrot, és előszeretettel ajánlják a mézet, mely semmivel sem jobb. Sokan fogyasztanak gyümölcsöt, mely szintén tele
van cukorral. Ehhez társul szinte rendszeres jelleggel az alkohol, és
a minden táplálékban megtalálható adalékanyagok és tartósítószerek teljes arzenálja. Ezzel együtt teljesen jogtalanul hadat üzent a
világ a zsíroknak, a hús pedig vagy drága, vagy annyira szennyezett, hormonokkal, állatoknak szánt gyógyszerekkel, és az állatok
táplálkozásából származó egyéb vegyszerekkel, hogy szinte már
ehetetlen. Egyértelműen mondhatjuk, a modern ember táplálkozása
főleg jines jellegű.
Ehhez társul lelki síkon a létbizonytalanság, a félelem, aggodalom, stressz szorongás. A folyamatos testi és lelki jines állapot
következményeként az emberek évek alatt erősen eljinesednek.
Mint tudjuk, a jang az erő, a dinamika, az élet. A jin az anyag, a
mozdulatlanság, a halál. Az egészség azt jelenti, hogy a kettő
egyensúlyban van.
Mindenki, akinek bármilyen krónikus betegsége van, az erősen el van jinesedve. Esélye sincs meggyógyulni, hiszen energetikai
egyensúlya nem tud helyreállni, ha a már említett életmódot folytatja. Ahogy az idő telik, úgy egyre mélyebbre megy a jines állapotában, mely újabb krónikus betegségeket generál, és nincs megállás a
lejtőn. Bármilyen krónikus betegségből úgy lehet felgyógyulni, ha az
orvosi munkát materiális szinten jangos táplálkozással, lelki síkon
pedig jangos gondolkodással egészítjük ki. Igazából például erre
való a szénhidrátmentes táplálkozás, mely húsokból, zsírokból, to-

jásból, és zöldségekből áll. Egy erősen eljinesedett ember jines állapotát úgy lehet csökkenteni, azaz őt az egyensúly felé mozdítani,
ha táplálkozása jangos. Jines embert vegetáriánus táplálkozással
nem lehet jangosítani. Nyilván, aki túl van jangosodva, annak hasznos a vega étrend addig, amíg helyreáll az egyensúlya.
Azon érdemes elgondolkodni, hogy a bűnösnek kikiáltott zsír,
nagyságrenddel erősebb antioxidáns, mint bármi más. Hosszú ideig
eláll, gyerekkorunkban abban tartósították a sült húst a legnagyobb
nyári melegben is. Marokszámra esszük a zsírhoz képest lényegesen kisebb antioxidáns értékkel rendelkező táplálék kiegészítőket,
ahelyett, hogy természetesen táplálkoznánk.
Nyilván a Föld túlnépesedését alapul véve, ha mindenki
szénhidrátmentes táplálkozásba kezdene, akkor hatalmas élelmiszerhiányok alakulnának ki, ugyanis sokkal könnyebb és főleg olcsóbb génmódosított gabonát és szóját termelni, mint egészséges
húst. A modern ember szénhidrát diétáját alapul véve nem kell nagy
mágusnak lenniük az egészségügyi világszervezeteknek, hogy megjósolják, 2020-ra jön a cukorbetegség robbanás. Mivel az ember
sosem a jó szóból tanul, hanem a kényszerből, lehet, akkor majd
újragondoljuk a táplálkozásunkat.
Fontos kiemelni a lelki tényezők fontosságát. Bármilyen
szakszerűen étkezik valaki, bármilyen az ő számára éppen illő diétát
követ, ha lelki síkon nincs egyensúlyban, akkor az egész nem ér
semmit. Kidobott pénz és felesleges erőfeszítés.
A szénhidrátmentes étrend is csak azoknál hatásos, akik fejben már
lerendezték a problémájukat. Ennek megfelelően fogyni is csak az
tud, aki az elhízása lelki okait (elszigetelődés) már feloldotta saját
magában. Ehhez lehet munkahelyet, párkapcsolatot kell váltani.
Akkor meg kell tenni. Nincs más lehetőség.
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A modern embertől eltérően Ázsiában sok helyen élnek nagy
egységben a mindenséggel, hatalmas tudattal, és napi szinten egy
marék rizst esznek. Ők így egyensúlyban vannak, a lelki jang és a
materiális jin egyensúlyt eredményez. Azonban mindez csak ő világukban érvényes. Nálunk nem. Ők amikor nyugatra mennek,
ugyanúgy elhíznak és idővel ugyanolyan betegek lesznek.
Sok híres színész, aki a modern világban mind materiális, mind lelki
síkon jinesen éli az életét, elvonul egy-két évre Ázsia rejtett zugaiba,
hogy erősen jangosítsa magát mind materiális, mind lelki síkon. Így
néhány év alatt helyreállítja saját magában a modern élet következtében kialakult egyensúlyvesztést.
A ma használatos bő termésű gabonák olyan fehérjéket
(lektineket) tartalmaznak, melyek a vékonybélben felszívódási problémákat okoznak, pontosabban rést ütnek a felszívódási felületen és
így olyan fehérjék is felszívódnak, amelyeknek egyébként nem kellene bekerülniük a szervezet belső táplálási láncába. Az immunrendszer érzékeli a nemkívánatos betolakodókat és harcba száll
ellenük. Azonban a fehérjék megsemmisítésével párhuzamosan a
harcot több síkon folytatja. Saját, a betolakodóhoz hasonló fehérjéket is megtámad. Az immunrendszer meg lett tévesztve a külső fehérjék által. Az immunrendszer addig folytatja a harcot, ameddig tart
az, hogy idegen fehérjék bekerülnek a felszívódási láncba, ameddig
tart a külső provokáció. Magyarán, csak úgy lehet leállítani az önmegsemmisítő folyamatot, ha nem kerül be a szervezetbe a provokáló idegen fehérje. Ezt pedig csak és kizárólag a táplálkozás radikális változásával érhető el. A provokáló fehérjékből nem kevesebbet kell enni, hanem teljesen kerülni őket.
Az autoimmun betegség mindig a táplálkozás nem megfelelő
voltával kezdődik. A sok főtt tészta, lisztes árú, péksütemény, édes-

ség, üdítő, rizs, burgonya, túlzott tejtermékfogyasztás elindítja az
autoimmun folyamatot. Sokáig (évekig, évtizedekig) bírja a szervezet, bár az autoimmun folyamat a háttérben alig észrevehető módon
zajlik. Hogy kinek mi lesz az autoimmun folyamat gyakorlati megnyilvánulása, azaz milyen diagnózist kap a páciens, az már egyedi
életétől, genetikájától, és a lelki háttértől függ.
Az autoimmun betegség belobbantása a stressztől függ. Aki a versenyszférában szétdolgozza magát, lót-fut, aggódik, fél, retteg, lelkileg kifárad, annál azonnal jelez a rendszer. Aki stresszmentes életet
tud élni, annál lehet, hogy csak 40-50 éves korára jelentkezik a betegség, teljesen lágy formában, még elviselhető fájdalommal. Jó hír,
hogy az autoimmun betegségből meg lehet gyógyulni. Rossz hír,
hogy a páciensen múlik a siker. Aki semmit nem tesz magáért, az
nem fog meggyógyulni. Tenni egyszerre kell anyagi és lelki síkon.
Az autoimmun betegség a lélek öngyilkossági kísérlete. Azonban
tudni kell, hogy egyik öngyilkos sem akar meghalni, hanem valójában fel akarja hívni magára a figyelmet.
A táplálkozás helyes megválasztása jól kiegészíti az egyéb
gyógymódokat, azonban helyes meg nem választása hátráltatja
azokat. Emellett fontosak a lelki tényezők. Például a már említett
autoimmun betegségeknél a lelki ok, a tehetetlenség lépéskényszer
esetén. Mikor lépni kell az életben, de nem lehet sem előre, sem
oldalra, de még hátra sem, azaz mintha be lenne falazva az ember,
akkor megteremtődnek ennek a betegségnek a lelki hátterei. Az élet
gyakran van tele ilyen helyzetekkel, hiszen a ma elvárt munkahelyi
követelmények és realitások éppen egy ilyen tehetetlenségi helyzethez tudnak vezetni, de igaz ez családi viszonyokra is stb. Ezeket a
helyzeteket megoldani úgy lehet, hogy időben ki kell szállni. Ha már
késő, akkor is ki kell szállni, de ilyenkor sokkal hosszabb a rehabili-
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táció. Fiatalok körében terjed az autoimmun betegség. El kell gondolkodni, hogy modern társadalmunk milyen élethelyzeteket teremt,
amelyekre így reagálnak a fiatalok.
Divatosak a táplálék kiegészítők. Azonban azt is tudni kell,
hogy táplálék kiegészítőtől tudomásom szerint még nem gyógyult
meg senki, bár sokan állítják ennek az ellenkezőjét. Tény, hogy
vannak sikertörténetek. Ezek léteznek, de nem teljesek. Ugyanis szó
sem esik arról a sok „véletlenről” ami még „szükséges” volt a „csodához”. A táplálék kiegészítők az egyoldalú táplálkozást időnként ki
tudják egészíteni, azonban nem tudják helyettesíteni az egészséges
életmódot. Vannak felkapott csoda termékek, csodálatos elméletek,
DNS szintjén ható termékek, különböző víz alapú csodaszerek, de
olyan embert nem láttam, aki csak ezektől meggyógyult volna, az
igazi okok megoldása nélkül. Tény, hogy minden termék tud hatni
valamire, valamilyen szinten, azonban nincs az a táplálék kiegészítő, amelyik megoldaná a rossz párkapcsolatot, amiből lelki tényezők
alapján, nőgyógyászati betegség alakult ki. Ezt elvárni egy táplálék
kiegészítőtől gyermeki naivitás. Sajnos nincs „mozgás” kapszula,
nincs „nyugalom” kapszula, nincs „pihenés” kapszula stb. Mert ez
maga az élet. Az életünk része a mozgás, a nyugalom, a pihenés,
és a helyes táplálkozás. Hogy ez nekünk nem tetszik? A modern
életvitel nem engedi meg? Akkor bizony betegek leszünk. Ez van.
Így működik az élet. Ha akarjuk, ha nem. Ha elfogadjuk, ha nem.
Alexis Carrel (1873-1944), francia sebész, fiziológus, a
szervátültetés kutatója azt kereste, hogy a sejt önmagában mennyi
ideig tud élni. Munkásságáért orvosi Nobel díjat kapott 1912-ben.
Állati szerveken kísérletezett. Híres kísérlete arról szólt, hogy csirkeszívet helyezett fiziológiás oldatba, és gépekkel ideális környezetben tartotta életben, működtette azt, mint szív. Konkrétan az ideális

Mivel az ember egy energialény, ezért a gyógyítás nem más
mint egy energetikai tevékenység. A különböző gyógymódok a különböző energiasűrűségű síkokra hatnak.
A létezésben van két alapelv. Az egyik, hogy a gyógyítónak
empátiával kell rendelkeznie, azaz éreznie kell páciensét, annak
problémáit, és meg kell látnia a megoldásokat. Én ezt úgy nevez-
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tápanyagot biztosította a szívsejteknek, és teljes mértékben megoldotta a sejtek salakanyagának az elvezetését. Ilyen ideális körülmények között a csirkeszív több, mint 30 évig működött kifogástalanul.
Kísérletével azt bizonyította, hogy a sejt élete a szokásoshoz képest
szinte végtelenül hosszú tud lenni, figyelembe véve, hogy a csirke
nem él harminc évet. Mivel a csirkeszív tökéletesen működött és úgy
tűnt, sosem fog megállni, a kísérlet azzal végződött, hogy az egyik
reggel Alexis Carrel megunva az egészet, egyszerűen lekapcsolta a
gépeket.
Kísérlete alapján felmerül a kérdés, életvitelünk mennyire befolyásolja életünk hosszúságát és életminőségünket. Mondhatjuk, hogy
meghatározó módon. Az „örök élet” titkát legfőképpen nem a genetikában kell keresni, nem a csodaszerekben, hanem egyfelől abban,
amit eszünk (iszunk és belélegzünk), és abban ahogy segítjük a
szervezetünket a méreganyagok folyamatos eltávolításában. Másfelől a lelki toxinjainkban, és abban a módban, ahogy ezektől a lelki
toxinoktól megszabadítjuk magunkat, azaz ahogy méregtelenítjük a
lelkünket. A test és lélek helyes táplálása, valamit a test és lélek
folyamatos méregtelenítése, ez az „örök élet” titka.

2.10. Gyógyítás (gyógyulás)
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ném, hogy a gyógyítónak legalább szuperérzékenynek, vagy még
inkább hiperérzékenynek kell lennie. Az empátia azt jelenti, hogy
valaki egy másik ember szemszögéből látja a világot, a másik ember
szempontjait megérti. Az empátia teljesen más, mint a szimpátia. A
szimpátia azt jelenti, hogy együttérzés, a másik fél problémáinak,
érzéseinek az átvétele. A másik alapelv szerint, mivel az empátia
(szuperérzékenység) egy adottság (amivel születünk), ezért a gyógyító munkáért pénz nem kérhető. Maximum adomány adható. Ez
pedig a kutya vacsorája.
Régen a sámánok a magasabb rezgéssíkokat szólították
meg, és ott teremtettek harmóniát, ami aztán kihatott az alacsonyabb rezgési síkokra, az anyagra. Anyagi síkon a csontkovácsok
és a füvesasszonyok fejtették ki tevékenységüket. Később a táltosok
átvéve a sámánok helyét, már kisebb mértékben avatkoztak csak be
a magasabb rezgési tartományba, és inkább anyagi síkon nyilvánultak meg, ők főleg a két síkkal párhuzamosan foglalkoztak (anyag és
szellem).
A maihoz hasonló orvoslás a sumer területeken kezdett kialakulni. Ennek egyszerű oka volt, az ember túlnépesedése adott
területeken. Mikor a népsűrűség elér egy adott szintet, akkor szükségessé válik a gyógyító tevékenység tudatos megszervezése. A
sumer területeken létezett orvos, nővér és szakosodott épület (rendelő). Az orvos neve a-zu, mely szabad fordításban víz ismerő-t
jelent. Az orvosok férfiak voltak, a nővérek nők. Az orvosok nem
szakosodtak, hanem mindenhez kellett érteniük. A műhibát nem
fogadták el, büntetés járt érte. Ha a műhiba halálhoz vezetett, a sértett fél családja akár az orvos halálát is kérhette, de ezt nem igen
tették, hanem az orvos drága pénzen megvette az életét, fizetett az
elhunyt családjának. Ezután viszont nem volt harag. A felelősségnek

megfelelően az orvos a társadalmi ranglétra magas fokán állt, véleménye mindig sokat számított. A gyógyítás természet közeli volt,
test-lélek-szellem egységére épült.
Napjainkra a gyógyítás iparággá nőtte ki magát. Oka a túlnépesedés és a civilizációs betegségek egyre bővülő köre. A modern
társadalom haldoklik, gyógyszerek és gépek tartják életben. Ez nem
jó és nem rossz, egyszerűen csak ez van. Így tud csak működni
jelen pillanatban. Mindenestre egyik alapelv sem tud érvényesülni,
sem az empátia, sem a pénz háttérbe szorulása.
Egyre jobban kezd elterjedni, hogy az emberek saját maguk
próbálják keresni gyógyulásukat. Ha megnézzük bármelyik napilapot, a hirdetési rovatot, akkor az az érzésünk, az ország egyik fele
gyógyítani akar, a másik fele pedig reiki mester. De akkor ki a beteg? Tény, hogy rengeteg, az ember energetikáját elemző és arra
ható eszköz jelent meg, és jelenik meg naponta. Mivel az egészségügy nem fogadta ezeket az eszközöket, ezért ma bárki néhány
órás képzéssel azt állíthatja magáról, hogy ő gyógyító. Véleményem
szerint, még ilyen eszközt is csak az használhatna más ember
energetikájának feltárására, aki orvos. A mai modern ember egészségi állapotát tekintve pedig igazából csak az tud sikereket elérni,
aki amellett, hogy orvos, még legalább pap (lélekgyógyász) is. Volt
ilyen korszak az emberiség történelmében, mikor e két tevékenység
szorosan összefonódott.
Ma is vannak ilyen orvosok, akik nagyon széles látókörben
tekintik az életet, orvosi és papi tudásukat használva látványos
eredményeket érnek el. Persze csak olyan páciensekkel, akik nem
elszenvedni akarják a gyógyulást, hanem aktívan tesznek is érte. A
gyógyítás sikere a jövőt tekintve ebbe az irányba mutat. Igaz, ez
nem lehet futószalagszerű gyógyítás.
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Lélekgyógyászat nélkül nincs valódi gyógyítás. A modern orvoslás is elismeri, hogy a betegségek nagy része, főleg a krónikus
betegségek pszichoszomatikus eredetűek. Valójában a test-lélek
párost úgy kell elképzelni, mintha egy ember (lélek) beülne egy nála
nagyságrenddel nagyobb dömperbe (anyagi test), azért, hogy vezesse azt egy adott cél felé. Egy „apró” nehezítő körülmény akad,
mégpedig a dömpernek is van önálló tudata, ez pedig az ego (sztereotípiák, elvárások, megfelelési kényszer, félelem, aggodalom stb.).
A „gyenge” ember próbálja vezetni a hatalmas dömpert, mindenféle
elektronika, hidraulika és mechanika segítségével, azonban a dömper gyakran önállósítja magát. Egy idő után a vezető (lélek) kezd
elégedetlenkedni, mert ő látja ugyan a célt, de a dömper nem hajlandó arra menni, amerre irányítják. Ahogy fokozódik a feszültség a
vezetőben (lélek), úgy lesz egyre inkább beteg (lelki beteg), majd
amikor végleg elege van, rácsap a piros színű önmegsemmisítő
gombra. A lélek nem akar így tovább élni. Öngyilkos akar lenni. A
lélek által elindított öngyilkosságot, amelyik testi síkon hatalmas önpusztítást végez, autoimmun betegségnek nevezünk. A lélek megnyomja az önmegsemmisítő gombot, inkább vállalja a teljes pusztulást, de olyan módon nem akar tovább létezni, ahogy ezt megélte. A
valóságban senki sem akar öngyilkos lenni, az öngyilkosság csak
egy segélykiáltás, célja, hogy végre figyeljen fel valaki rá és segítsen megoldani a problémáját. A modern orvoslás nagyon bonyolult
gyógyszerekkel igyekszik megállítani az önmegsemmisítést, azonban igazi sikert csak akkor lehet elérni, ha a lélek úgy érzi, újból érdemes élnie, és ő maga lassan leállítja az önmegsemmisítő műveletet. Eközben, valamint ezután jöhet a romeltakarítás és helyreállítás.
Egyetlen egy autoimmun betegségben szenvedő ember sem fog
meggyógyulni, ha nem változtat radikálisan az életén, ha az új élete

nem lesz olyan, hogy a lelke örüljön. Lehet, hogy el kell válnia férjétől/feleségétől, lehet, hogy munkahelyet kell váltania, lehet, hogy le
kell végre szakadnia a szüleiről. Sőt, az is előfordulhat, hogy ezekből egyszerre több lépést is meg kell tennie. Általában már sok ilyen
jelzést kapott az ember, mielőtt autoimmun betegsége alakult ki, de
egyszerűen nem volt hajlandó felvállalni a döntését. Ez az utolsó
lehetőség. Most pedig muszáj. Ez most tényleg élet és halál kérdése. Olyan ez, mint amikor az ember elmegy a vidámparkba barátaival, és arra készülnek, hogy felülnek a hullámvasútra. Ő maga lehet
hogy fél, de nem meri elmondani, hogy ő inkább nem ülne fel. Mindaddig, amíg nem ül be a szerelvénybe, lehetősége van nemet mondani. Azonban amikor már elindult a szerelvény, nincs mit tennie.
Most már át kell élni az élményt, amit a hullámvasút okoz, akár tetszik, akár nem, akár jó, akár nem. Az autoimmun betegség is ilyen.
Addig, amíg ki nem alakul, lehetne dönteni. Sokan nem döntenek,
mert sokkal kényelmesebb a megszokott élet, akármennyire nem jó
is az. Lehet, hogy materiálisan jónak tűnik, de a lélek erősen tiltakozik ellene. Aztán amikor kialakul az autoimmun betegség, akkor ez
az utolsó kérdés és az erre adott válasz lesz a végső. Az élet általában ilyenkor „lenyomja az ember torkán” azt a döntést, amit eddig
nem hozott meg, igaz nagy emberáldozatok árán. Akit most sem
lehet jobb belátásra bírni, az gyakran olyan testi kényszerben részesül, hogy hosszú évekig lesz ideje gondolkodni a saját életén és
döntésein. Mint tudjuk, a betegségbe menekülés nem más, mint
módosult tudatállapot, elmenekülés a világ elől egy illúzióba. Nem
több és nem kevesebb, mint az alkoholizmus, a drogozás, vagy
egyéb tudatmódosító technikák napi rendszerességű használata. A
betegség nem értelmetlen dolog, ami ellen harcolni kell, hanem
mindig benne van a válasz. Az autoimmun betegség materiális
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megnyilvánulása mindig megmutatja az igazi lelki okot. Ha vesszük
a fáradtságot, megtudjuk, hogy mit nem tettünk a lelkünk szerint.
Aki olyan mélyre „megy” az autoimmun betegségben, hogy szinte
„belehal”, és onnan képes meggyógyulni, az mondhatni, átmegy egy
beavatási szertartáson, megvilágosodik, mint akinek halálközeli élménye volt. Sokszor új képességei alakulnak ki. Az ilyen ember lát,
érez, tud dolgokat, esetleg más világokkal kommunikál, belelát a
múltba és/vagy jövőbe stb. Abban a néhány évben oly mértékben
változik meg tudata, gondolkodása, világképe, hogy percek alatt
dönt olyan dolgokban, amikről évekig nem is álmodott. Élete korábbi
történésein már legtöbbször csak mosolyog. Az ilyen emberek elmondják, hogy először a spirituális toxinoktól szabadultak meg (másik ember utálata, megítélése, megkülönböztetése stb.), majd a lelki
toxinoktól (félelem, düh, harag, aggodalom, megfelelési kényszer,
sztereotípiák stb.), végül a materiális toxinoktól (táplálkozás, környezet stb.).
Nekik általában szükségük van egy társra, aki mindvégig, ha nem is
tudja, de legalább hisz a gyógyulásukban, és a legnehezebb időkben is fogja a kezüket (karmikus párkapcsolat, karmikus barát), tudatosan vagy tudattalanul kivezeti őket ebből a pokolból. Ők azok,
akik sikerkönyvet írnak, „hogyan gyógyultam meg” címmel.
A betegség oka a felhalmozott energiapotenciál. Amikor valaki nem az energetikai középúton jár, akkor előbb vagy utóbb, de
mindenképp beteg lesz.

Ha valaki nem foglalkozik a testével és a lelkével, akkor negatív
energiapotenciált halmoz fel. Ilyen például, mikor nem hajlandó figyelni arra, hogy a táplálkozása megfelelő legyen; nem hajlandó
mozogni; nem hajlandó beismerni, hogy a párkapcsolata felőrli őt;
nem hajlandó észrevenni, hogy a munkahelye megbetegíti őt; túl
sokat dolgozik az egészsége rovására stb., akkor mindig negatív
energiapotenciált halmoz fel, lévén, hogy nem hajlandó bizonyos
dolgokkal foglalkozni, amelyek alapvetőek. Sőt, hárításként mosolyogva mondja ilyenkor, hogy minden a legnagyobb rendben van. A
lelke azonban tudja, hogy mindez hazugság. Egy idő után a fizika
szabályai szerint, jönnek a kiegyenlítő hullámok, melyek a matematika szabályai szerint előre láthatók és kiszámolhatók. Ezek a kiegyenlítő hullámok a betegségek. Az orvoslás tud segíteni, azonban
azt nem tudják meggátolni, hogy mi újra ne teremtsünk energiapotenciált. Egyetlen orvostól sem lehet elvárni, hogy megoldja helyettünk a párkapcsolatunkat, munkahelyi problémáinkat, szülő-gyerek
kapcsolatunkat stb. Az orvos például tud segíteni egy szívinfarktus
(lelki ok a területvesztés) esetén, hogy életben maradjunk. Amikor
már elég sok hullám (betegség) jött, és mi még mindig nem akarunk
tanulni belőle, hanem tovább növeljük a negatív energiatöbbletet,
végső megoldásként jön a cunami (autoimmun betegség), mely
mindent elsöpör. Hatalmasak az emberáldozatok. Aki ezután talpra
tud állni, az biztosan más ember lesz, mint előtte.
Az energetikai szemlélet alapján igaz, hogy minden betegségből meg lehet gyógyulni, azonban azt is tudni kell, a gyógyulásba
bele lehet halni. Mikor valaki elég „mélyen” van, ő már nem lát ki a
valós életbe. Ez olyan, mint mikor valaki beleesik egy kútba, és fogalma sincs, mi történik a kinti világban. Ilyenkor mindenképp szükséges egy segítő, aki lehet egy karmikus barát, karmikus párkapcso-
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lat, vagy egy karmikus „ismeretlen”. Az ő energiájára, tudatára, tudására mindenképp szükség van. Szinte minden esetben ad a létezés egy ilyen „segítőt”, azonban ezt észre kell venni. Tény, hogy a
létezésben semmi sem véletlen. Ha feladat van, akkor a
morfogenetikus térben ott van a megoldás is. Más kérdés, hogy akarunk-e vele foglalkozni, vagy nem. Végül is, a mi életünk, a mi döntésünk. Válaszok nincsenek, csak lehetőségek.

Véletlen, vagy előre meghatározott?

Egy német kutatócsoport Uwe Topper vezetésével elénk tárta véleményét a naptárral kapcsolatos kutatásaikról. E kutatások
szerint néhány évszázad ki lett találva, Krisztus születése
óta. Természetesen ez sokakban megdöbbenést váltott ki, főleg a
természettudósokban. Ha ez igaz, akkor az eddig kiszámolt, adatok,
csillagászati törvények stb. nem igazak.
1995-től napjainkig Uwe Topper rengeteg előadást tartott és tart, és
ilyenkor bebizonyítja, sok nagy uralkodó sosem élt, hadjárataik nagy
része a történetíró szerzetesek fantáziájának szüleménye. A keresztény időszámítás VII., VIII., IX. évszázada sosem létezett. Bizonyította mindezt a régészeti leletek alapján.
Az idő mint olyan, a létezésben nem definiált. Az ember tudata megteremtette az idő fogalmát, és a gyakorlatban az idő változásának a mérését. A kozmosz, ha megnézzük, egy végtelenül pontos, precíz óramű. A mai számítástechnikát alkalmazva akár előre,
akár vissza tudjuk pörgetni az idő kerekét, és egyértelmű csillagállásokat kapunk. Nyilván el kell távolítani az oda nem illő, a leírásokban szereplő, de a valóságban nem létező csillagászati eseménye-

ket. Például Hérodotosz, a nagy „mesemondó” szívesen kerekítette
ki egy-egy történelmi esemény nagyságát egy-egy markáns csillagászati jelenséggel, például üstökös megjelenése az égbolton, nyilván a megrendelő pénztárcájának megfelelően. A megtisztított csillagászati időmérés alapján úgy tűnik, nem a naptárt hamisították
meg, hanem a történelmet. Markáns példa erre, hogy Egyiptom történelme helyenként túlzsúfolt, kiegészítették oda nem illő, időben
oda nem férő személyekkel, eseményekkel. Ehhez hasonló Európa
történelme is. A mai nagy birodalmak helyén szinte semmi sem volt,
vándorló pásztornépeket leszámítva. Nagyjából i. sz. 1.000-től van
miről beszélnünk. A dicső múlt nagy része egyszerűen mese. Nem
létező uralkodók vívtak nem létező győztes csatákat, úgy, hogy
ezeknek az eseményeket egyetlen egy régészeti lelet sem támasztja alá. A különböző érdekektől vezérelt történelmi leírásokat párhuzamosan olvasva még nagyobb a káosz.
Nyilván a magyar történelemben is sok a kérdés, kétség.
Még a sok színes történet ellenére is egy dolog biztos: hogy a
Kárpát-medence népe sok ezer éve itt van, létezett, és Európa legmagasabb szintű tudását képviselte akkor, mikor a környéken értelmes civilizáció még csak alakulóban sem volt. Nyilván, a történelemírás célja, hogy betömje az ilyen lyukakat, létrehozza a nem létező
múltat, dicsőséget teremtsen, és ha kell, kicsinyítsen mások múltján.
A történelmet mindig a győztesek, a nagyok írják. Az igazságot
nem. A magyar történelemmel kapcsolatban vagy teljesen elhallgatjuk a múltat, vagy egyenesen a sumeroktól származtatjuk magunkat.
Véleményem szerint a Kárpát-medence népe, a régészeti leletek
alapján nem a sumer nép utódja, hanem testvére. Azzal egy időben
fejlődött sok hasonló és sok különböző vonással, de mindenképp
hasonlóan. És miért? Mert akkor ez volt a morfogenetikus térben. Az

79

Csalogány

2.11. Történelem

Csalogány

I. Ébredés

I. Ébredés

80

Véletlen, vagy előre meghatározott?

Véletlen, vagy előre meghatározott?

ősi népek tudása hasonló volt, hasonló információkat „szedtek” le a
létezésből és hasonló módon nyilvánultak meg. Például több helyen
„egyszerre jöttek rá” a kerék fontosságára, de egy földi ember sem
találta fel a számítógépet. Azzal együtt, hogy sok sumer ábrázoláson ott a számítógép, billentyűzet, monitor, űrhajós ruha, űrrepülő, a
teljes naprendszer ábrája, de mindezek nem a földi ember akkori
„találmányai” voltak, ugyanis ez nem volt benn a Föld akkori
morfogenetikus terében, tehát nem tudott materializálódni (megvalósulni).
Mivel az élet matematikai egyenletekkel leírható, ezért az
oda nem illő meséket a történelemből el lehet távolítani. Sőt, a meg
nem írt eseményeket is valamennyire lehet rekonstruálni. Éppen
ilyen a sumer történelem, ahol bár rengeteg régészeti lelet van,
azonban ezek nagy része valamelyik híres múzeum alagsorában
porosodik. Ennek oka, hogy egy-egy rakétát, űrrepülőt, vagy asztronautát ábrázoló szobor, rajz, kőbe vésett kép nehogy a modern ember gondolkodását megzavarja. Nehogy valaki megkérdezze, miért
nem ezt tanítjuk az iskolában?
Mindenki megéli, akár napi szinten, hogy mikor nagyon siet,
szinte minden blokkolja őt. Mikor siet valaki, akkor araszol előtte egy
traktor, a busz elmegy az orra előtt. Mikor nem ér rá, akkor hívják
fontos személyek telefonon, minél jobban siet, a létezés erői annál
jobban visszatartják őt. Ez az energiakiegyenlítődés. Minél jobban
akarom, mindenáron, a felhalmozott energiapotenciál visszafog, és
visszahelyez engem a középpontba, az energetikai egyensúlyi állapotba. Ez a feladata a létezésnek. Ehhez teljesen hasonló a mai,
meseszerű történelem oktatása. Minél jobban kihagyjuk a legfontosabb részeket, minél jobban nem akarunk bizonyos eseményekről
beszélni, annál jobban terjed az információ, annál jobban érdekli az

embereket, és annál kíváncsiabbak. Nem lehet a tiltás, az elhallgatás drasztikus alkalmazásával blokkolni az információt, mert a létezés erői kiegyenlítik a keletkezett, blokkoló energiapotenciált, és
bekényszeríti az emberiséget az energetikai egyensúlyi állapotba.
Ennek eredménye lesz a történelem újbóli átértelmezése, és olyan
új események feltárása, melyek ma még a mitológia témakörébe
vannak sorolva, viszont alapvetőek az emberiség történelmében.
Nyilván ez nagy kulturális sokkot fog jelenteni. Lehet, hogy alapjaiban remegeti meg a társadalmat, esetleg össze is dől. De ez így van
rendjén. Mert minden csak energia. Az egész világ illúzió. Az illúziót
pedig mi magunk találjuk ki, a saját tetszésünk szerint, a saját szórakoztatásunkra.

81

Csalogány

Csalogány

I. Ébredés

I. Ébredés

82

Véletlen, vagy előre meghatározott?

Összefoglalva
•

Az élet fizikai jelenség, amelyik matematikai képletekkel pontosan leírható, előre-hátra

•

Zárt rendszerben egy igazi alapszabály van, az energiakiegyenlítődés elve

•

Az energiának nincs érzelme, nem ismer könyörületet, és
nem tesz kivételt

•

Csak az érzelem nélküli egyensúlyi állapot stabil

•

A bűntudat, az emberek uralásának egyik eszköze, egy negatív energiatöbblet, mely sok lelki és testi betegség melegágya

•

Orvosilag bizonyított, hogy a negatív energiatöbblet fizikai
betegségeket okoz, lerövidíti az ember életét

•

Gyermekvállalás, az ősi ösztön és a sztereotípiák megnyilvánulása, sokszor nem sok köze van az anyasághoz

•

A pénz az anyagi világ energiaáramlása

•

Az tud sikeres lenni, aki elszakad a sztereotípiáktól, és energiapotenciál felhalmozás nélkül keres/talál pénzt

•

Az adománynak semmi köze a pénzhez, és ha az jó szívből
történik, akkor a létezés mindig visszaadja

•

A módosult tudatállapot nem más, mint menekülés egy másik világba, mert ebben a világban nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy az illető szeretné

•

Véletlen, vagy előre meghatározott?
•

Az autoimmun betegség a lélek öngyilkossága, a végső segélykiáltása, az eddig elodázott döntések meghozatalának
utolsó lehetősége. Igaz, ekkor már csak komoly emberáldozatok árán

•

Táplálkozás, a legősibb gyógymód

•

A különböző táplálkozási irányzatokat tudatosan érdemes alkalmazni, akár félévente váltogatni, a mindenkor testi és lelki
állapotunknak megfelelően, azonban semmiképp se érzelmi
alapon döntsünk

•

Az éveken át tartott egysíkú táplálkozás mindig hiányállapotok kialakulásához vezet

A betegség ugyanolyan módosult tudatállapot, mint az alko-

•

A negatív lelki tényezők képesek felülírni a helyes táplálkozás eredményeit

•

Mivel az ember energialény, ezért a gyógyítás energetikai
tevékenység, függetlenül attól, hogy ez milyen rezgésszinten
történik (anyag, lélek, szellem)

•

A gyógyításban alapelv, hogy a gyógyítónak empátiájának
kell lennie (szuper-, vagy hiperérzékenység), és a gyógyításért nem lehet pénzt kérni, maximum adományt lehet elfogadni

•

A gyógyulás igazából egy emberen múlik. Mindenki saját
magáért felelős, igaz sok segítséget igénybe lehet venni, legyen az az egészségügy, baráti kapcsolat, vagy ismeretlen
segítő

•

Az ember történelme leginkább mese, mely néha nem létező
eseményekről szól, vagy a valós események torzított bemutatása, az éppen aktuális érdekeknek megfelelően

holizmus vagy a drogfogyasztás
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3.

MORFOGENETIKUS TÉR, INFORMÁCIÓS TUDATMEZŐ

3.1.

Morfogenetikus tér

A morfogenetikus tér olyan, akár a gravitáció vagy az elektromágneses tér. Szabad szemmel nem látható, de hatása mégis
érezhető, nem hogy befolyásolja az anyag működését, hanem
egyenesen meg is határozza annak létezési és megnyilvánulás formáját. Jelentése: formát teremtő erőtér
A két világháború között már sikerült felfedezni a
morfogenetikus tér létét, és hamarosan be is bizonyították azt. Rájöttek, egy csíra körül a morfogenetikus tér teljesen hasonló, mint a
felnőtt egyednél. Ez még a megtermékenyítetlen tojás esetén is
igaznak bizonyult.
Ma már tudjuk, hogy legelőször van a morfogenetikus tér,
benne egy komplex információ, majd ennek az anyagi világban történő megnyilvánulása maga az anyagi test. Olyan ez, mint az emberi gondolat. Elgondoljuk, hogy építünk egy házat, majd ha már
komplex formában létezik a tudati terv, akkor ez materializálódik
azáltal, hogy megépítjük a házat. Tehát a gondolat mindig megelőzi
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a házat, és a ház maga a materializálódott tudat. A forma követi a
morfogenetikus teret.
A genetika, a génkutatás megmutatta, hogy egyetlen gén
sem tartalmazza a felnőtt élőlény komplex tervét. Egy – egy gén
nagyon komplex információkat hordoz, azonban ezek csak részinformációk. Csak a morfogenetikus tér az, amelyik komplex információt hordoz. A genetika csak segíti a precíz megvalósulást. Olyan
ez, mint amikor a fáraó kitalálta, hogy épít egy piramist. A fáraó fejében ott volt az ötlet, a terv és a hatalom ahhoz, hogy az emberekkel
megépíttesse a piramist. Itt a genetika, a génállomány a mesteremberek halmaza, akik egy-egy szakma jó szakemberei voltak.
Ma már tudjuk, hogy az első katicabogár földi megjelenése
előtt létrejött a katicabogár morfogenetikus tere, mely materializálódott a katicabogár, majd katicabogarak formájában. Ez a
morfogenetikus tér képes fejlődni, változni. Ezt bizonyította a századik majom kísérlet, amikor is, ha kellő létszámú majomcsapat valamire rájött egy szigeten, akkor több száz, vagy több ezer kilométerrel arrébb is tudták ugyanezt a majmok. Az információ, a tudás, amire rájöttek a majmok, bekerült az egységes térbe, mezőbe és onnan
más majmok is le tudták szedni. A morfogenetikus tér következménye a madarak V alakban repülése, a madarak és halak vándorlása,
a hangyák, méhek szerveződése, az élővilág reakciója az évszakok
változására stb. A morfogenetikus tér fogalmával a materializmusba
ragadt gondolkodásmód még nem tud mit kezdeni, bár egyre több
biológus, fizikus bizonyítja és egyre precízebben le is írja e tér működését. Tény, hogy a gravitáció is évezredekig ismeretlen volt. Néhány száz éve tudjuk, ma pedig tényként tanítják az iskolában. A
morfogenetikus tér léte még nem olyan régi, hogy ezt most az iskolában tanítanák, még egy kis időnek el kell telnie.
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I. Ébredés

86

Morfogenetikus tér, információs tudatmező
A morfogenetikus tér áthatja az egész Földet. A gyerekek ma
már úgy születnek, hogy zsigerből érzik, ismerik, tudják a számítógépek világát, pedig sokszor még óvodások. Ez benne van a
morfogenetikus térben. Az emberi fejlődés mindig úgy valósul meg,
hogy egy adott dolog uralkodó irányzat lesz egyszerre. Így indult az
ipari forradalom, ezért van, hogy párhuzamosan fedeznek fel dolgokat a világ több, egymástól távoli pontján. Mindig vannak olyan
szuperérzékeny emberek, akik „le tudják szedni” a morfogenetikus
térben található információkat, majd materializálják őket az emberiség érdekében. Ők a tudósok, kutatók. Ők mindig is különleges emberek voltak, ők a világ más síkjait érzékelik, a morfogenetikus terekben „utaznak”.

3.2.

Morfogenetikus tér létrehozása

A morfogenetikus teret, mivel elsődleges, mint egy tervrajz,
mely csak később materializálódik, a kozmosz, a világmindenség
hozza létre. Mintegy első lépés, adott folyamatok megtörténése
előtt. Mint amikor elkészítjük házunk tervrajzát, mely alapján később
el kezdjük az építkezést. A Földet végtelenül sok morfogenetikus tér
hálózza be. Egy morfogenetikus teret úgy kell elképzelni, mint egy
apró szemű rácshálót, mely teljes mértékben lefedi a bolygót. Van
egy saját morfogenetikus tere a katicabogaraknak, egy a kutyáknak,
egy a kaktuszoknak stb. Ez a végtelenül nagyszámú morfogenetikus
térháló szépen megfér egymáson és teljesen beborítja a Földet.
Az ember nem tud létrehozni morfogenetikus teret, azonban egyesek véleménye szerint az emberiség képes rá, hogy torzulásokat
okozzon a tér információ tartalmában. Így gyakorlatilag képes mate-
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riális szintű módosításokat is elvégezni. Ilyen irányban komoly kutatások zajlottak a második világháború alatt és után, és talán ma is.

3.3.

Információs tudatmező

Az
információs
tudatmező
igazából
egy
kisebb
morfogenetikus tér. Információs tudatmezeje van minden embernek,
(túl azon, hogy az emberi faj rendelkezik egy, a fajra jellemző közös
morfogenetikus térrel), közösségnek, ideológiának, értékrendnek. A
különbség az, hogy a morfogenetikus teret egy felsőbb intelligencia
hozza létre, míg az információs tudatmezőt akár az ember is létre
tudja hozni.
Az információs tudatmező gyakorlatilag egy virtuális élőlény,
mely maga legtöbbször nem tud materializálódni, hanem embereket
állít a saját szolgálatába, azok energiájából táplálkozik, ugyanakkor
támogatja is őket (nyilván a saját érdekében).
Amikor valaki saját maga csatlakozik valamilyen információs
tudatmezőhöz, akkor azt támogatja a saját energiájával, például ad
egy egység energiát. Az adott információs tudatmező is ad egy egység energiát, az együttműködés szinergikus hatású, azaz egy meg
egy legalább négy. Így az információs tudatmező is bővül egy egység energiával, és a hozzá kapcsolódott egyén is. Ez akkor igaz, ha
valaki szeretetből csatlakozott az információs tudatmezőhöz. Amikor
egy ember csak kényszerből csatlakozik, akkor az ő energiaszintje
nem bővül, hanem csökken, az információs tudatmező mint egy
vámpír elszívja az energiáját. Ha pedig az egyén ellene fordul, az
információs tudatmező tönkretetszi az embert.
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Az információs tudatmező egy eszköz. Nélkülözhetetlen az
életünkben. Csak ilyen eszközökön keresztül tudjuk megvalósítani
céljainkat. Egy példával élve, egy információs tudatmező lehet egy
adott közlekedési eszköz. Ha nekünk célunk az, hogy eljussunk Párizsba, akkor mi döntjük el, hogy milyen közlekedési eszközt veszünk igénybe. Mehetünk gyalog, vonattal, busszal, autóval, repülővel, vagy ezek kombinációjával. Minden közlekedési eszköz a jelen
példa szerint egy-egy információs tudatmező.
A valós életben információs tudatmező a szülő, az óvoda, az
iskola, egyetem, munkahely, egy párt, mozgalom, irányzat stb.
Az információs tudatmező nem jó és nem rossz. Az emberek energiájából él, azokat függővé teszi, irányítja. Az információs tudatmezők küzdenek egymással, az emberek birtoklása érdekében. Ilyen
például az ideológiák harca, társadalmi rendszerek harca, politikai
irányzatok és pártok harca, vagy egy kisebb közösség esetén a vezetők harca.
Ha megnézzük a szocializmus esetét, maga ez az eszme
egy információs tudatmező. Még azelőtt jött létre, hogy bárki kimondta volna a szocializmus gondolatát. Más tudatmezők hozták
létre, egy ideológiai űrt kellett betöltenie. A térben meglévő szocialista információs tudatmező sok embert megérintett, ezért futótűzként
terjedt. Emberek csatlakoztak hozzá a saját információs mezőjükkel,
egymást táplálva energiákkal. Közben megalkották a különböző
szocialista pártokat, ezek is mind információs tudatmezők lettek,
melyek csatlakoztak a szocialista információs tudatmezőhöz. Közben egy-egy diktátor a saját markáns információs tudatmezőjével,
mellyel sok embert uralt, nagyon erősen kötődött a szocialista tudatmezőhöz, és végtelenül kusza és összefüggő energetikai kapcsolatrendszer jött létre. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a szocialista

információs tudatmező elérte célját, hatalmasra nőtt, több millió emberrel rendelkezett, és bábként kezelte, irányította, rabszolgává tette
őket. Ugyanakkor sok konkurens információs tudatmező elől elvette
az életteret. A szocialista információs tudatmező zombiként uralta az
összes diktátort is. Ugyanakkor az emberek, pártok és egyéb információs tudatmezők is alakították a szocialista információs tudatmezőt. Ennek eredményeképpen ez egyre agresszívabb lett, egyre
őrültebb formában nyilvánult meg. Az energetikai háború materiálisan háborúban is meg tud nyilvánulni, melynek vesztesei az emberek. Egy információs tudatmezőnek csak akkor van vége, ha nincs
ember, vagy más információs tudatmező, amelyik táplálná energiával. Amelyik királynak nincs egyetlen alattvalója sem, az már nem
király.
Ehhez hasonló, igaz sokkal kisebb volumenű egy olyan anya
információs tudatmezője, aki nem engedi, hogy gyerekei leszakadjanak róla. Felnőtt korban, akár 40 évesen is irányítani akarja gyerekeit. Állandóan hívogatja őket telefonon, napi szinten minden eseményről tudni akar, és meg is mondja mindig a véleményét, a tutit.
Ilyenkor az anya tudatmezeje a gyerekek energiáiból táplálkozik, és
különböző szerepeket játszva (én szegény, vallató, megfélemlítő)
energiavámpír lesz. Sokszor fordul elő, hogy valamelyik gyerek belerokkan, és tolókocsiban végzi életét. Az ilyen információs erőtér
erejére jellemző, hogy a rokkant 40-50 éves gyerek nem a saját sorsáért aggódik, hanem az anyukáját félti, aki sokkal erősebb, egészségesebb, és még mindig az ő fogyatkozó erejét szívja. A tolószékből felállni csak úgy lehet, ha megvalósul a leszakadás.
Bármelyik politikai párt nem más, mint egy – egy információs
tudatmező materiális megnyilvánulása. A párt tagjait és szimpatizánsait az információs tudatmező a saját szolgálatába állította, őt
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szolgálják és töltik fel energiájukkal. A pártok csatározása nem materiális szinten dől el, hanem az információs tudatmezők láthatatlan
energetikai küzdelmének eredményei. Ezért sokszor nem várt csodák történnek, legalábbis materiális szinten, pedig az eredmény már
a levegőben lógott… Benne volt a térben.
Korunk domináns információs tudatmezője a félelem. Ezt
azért hozták létre jelenkori információs tudatmezők, hogy uralhassák
az embereket. A világ vezetői és politikusai napi szinten csatlakoztatják az embereket ehhez az információs tudatmezőhöz. Ez olyan,
mint a mocsár. Minél jobban benne van az ember, annál jobban lehúzza. A félelem információs tudatmezőnek rendelték alá a világ
vezetői és politikusai az összes hírügynökséget, hírforrást, internetes hírportált, médiát, híradót. Sokan mondják, hogy nem néznek
híradót, nem hallgatnak híreket, nem olvassák a netes hírportálokat,
lemondták az újságot, mert azt a sok negatív dolgot nem akarják
beengedni a házukba.
Korunk másik domináns információs tudatmezője, amelyiket
a fogyasztói társadalom információs tudatmezője hozott létre a saját
érdekében, a pénz, az anyagi birtoklás információs tudatmezője. Ez
a tudatmező a félelem tudatmezővel együtt hivatott az embereket
rabszolgaként magához csatolni, gondolkodás nélküli zombivá, robottá alakítani. Mindezt történik önző érdekből, a fogyasztói társadalom információs tudatmezőjének gigantikussá válása, és a konkurens tudatmezők megsemmisítése érdekében. Minden információs
tudatmező világuralomra törekszik, az emberek pedig bábként szolgálják, ezért ez a tudatmező semmivel sem jobb vagy rosszabb,
mint a kommunizmus, vagy bármelyik más tudatmező. A végcél
mindig ugyanaz, csupán a megvalósítás útja más és más. Az álarc
ami mögé bújik, viszont eleinte mindig mosolygós.

Első és legfontosabb jellemző, hogy ezek az erőterek, bár
rendelkeznek tudattal, nincsenek érzelmeik. Minden információs
tudatmező egy virtuális élőlény, akár egy számítógépes játékban. A
fizikában az energiának nincs érzelme. Ahogy a fény is a fizika törvényei szerint „működik”, és semmilyen érzelmet sem táplál semmi
és senki iránt. A víz is a fizika törvényei szerint halad, és nincs lelkiismeret furdalása, ha elmos egy falut. Tette a dolgát.
Az információs tudatmező nem kivételezik semmivel és senkivel, semmilyen körülmények között. Nem ismer könyörületet. Akár
egy szoftver. Úgy működik, ahogy megtervezték, beprogramozták.
Ha a megalkotója hibás programot alkotott, akkor hibás lesz a végeredmény. Például az egyiptomi fáraó megirigyelve a három Gízai
piramis csodáját. Elhatározza, építtet a saját tiszteletére is. Létrehozza a piramisépítés információs tudatmezőjét, mely hibás, lévén,
a fáraó nem értette meg, és nem is akarta megérteni, hogy az ókori
egyiptomi technikával és technológiával nem lehet ideális piramist
építeni. Azonban hatalmánál fogva akár erővel, akár jó szóval csatlakoztatta a népet a piramisépítés információs tudatmezőhöz. A
végeredmény legtöbbször összedőlt, vagy csalni kellett az építkezésen, vagy egyszerűen be sem fejeződött a piramisok építése. A létrehozott tudatmezőt az sem érdekelte, ha közben az egyiptomi nép
belehalt a munkába, az ország gazdasága pedig csődbement a túlzott erőfeszítés miatt.
Az információs tudatmezők gyakran szép álarc mögé bújnak,
mosolyognak. Meg kell csak nézni a világon a diktatúrákat. Egytől
egyig mindnek meg van a maga vonzó álarca. Hogy mi van mögötte, azt csak az tudja, aki megéli azt napi szinten. Ettől ez az infor-
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mációs tudatmező nem jó és nem rossz, csak így működik. A világ
nagy diktatúráit megnézve, mind teljesen hasonlóan működnek,
majd hasonlóan buknak meg. Ez nem csoda, hiszen ezek az államok ugyanahhoz az információs tudatmezőhöz csatlakoztak.
Az információs tudatmező célja, hogy minél több támogatója legyen,
hiszen azok energiájából él ez a virtuális élőlény. Célja elérése érdekében irányítókat, vezetőket nevel ki, akik bevonzanak széles
néptömegeket. Mikor ezek a vezetők már nem szükségesek, elbuktatja őket, ezért minden egyéniség elbukik.
Az információs tudatmező úgy irányítja követőit, hogy azok szembeszálljanak a konkurens tudatmező követőivel. Úgy játszadoznak az
embertömegekkel (ezek az információs tudatmezők), akár a sakkozók a sakkbábukkal.
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A sztereotípia jelentése: általánosítás egy adott dologról,
helyzetről, egy előítélet. Megfelelője az „úgy szoktuk”. A sztereotípia
nem jó és nem rossz, jelentése nem negatív és nem pozitív. Mondhatnánk úgy is, egy elvárt viselkedési norma, mely elvárja, adott
helyzetben kövessünk egy előre definiált viselkedési mintát.
A sztereotípiák az információs tudatmezők tudatos katonái,
melyek hadsereget alkotnak, az emberek tudatára hatnak abból a
célból, hogy az emberek minél jobban, minél önzetlenebbül, lojálisan szolgálhassák akár saját érdekük ellenében, saját kárukra az
információs tudatmezőket.
Nagyon sok sztereotípia van jelen napi szinten az életünkben. Néhány példa, melyen érdemes elgondolkodni.

Az emberi kapcsolatokat döntően befolyásolja a „holtomiglan holtodiglan” sztereotípia, mely szerint kötelessége egy házaspárnak
egymás mellett kitartania még akkor is, ha kapcsolatuk rossz. Egy
párkapcsolatban, ahol a két fél között csak negatív energiák áramlanak, betegségek jelennek meg, melyek mindkét felet érintik. Eleinte csak lelki síkon, majd materiális szinten (gerinc, csontrendszer,
nemi szerveket érintő, bőr, daganat stb.) is jól diagnosztizálható. A
materiális kezelésen túl mindenképp kell foglalkozni a lelki háttérrel
és a kiváltó okkal, a párkapcsolattal. A kiváltó ok figyelmen kívül
hagyása elhúzódó betegséghez vezet, súlyos, akár rokkant állapothoz, vagy időelőtti halálhoz. Egy rossz párkapcsoltban a gyerekek
sem lesznek egészségesek, hiszen ők érzik (látják) a felborult, kibillent energetikai egyensúlyi állapotot. Az ilyen gyerekeket előszeretettel viszik az anyukák orvoshoz, hogy az egészségügy oldja meg
azokat a problémákat gyógyszerrel, amelyek a rossz párkapcsolatból fakadnak. Lehetetlen.
Egy olyan párkapcsolatot, ahol a felek nem illenek össze, ahol egymás között negatív energiák áramlanak, nem lehet megjavítani.
Ugyanis senki nem tud megváltozni. Mindenkinek meg van a saját
karaktere és az egy életre szól. A fociban a csatár beállhat ugyan a
kapuba, ha nagy szükség van erre, de számon kérni nem lehet rajta
a potyagólokat.
Sztereotípiák vezetnek minket a munkában is, azt mondják,
csak kemény munkával lehet boldogulni az életben, csak lassan és
nehezen lehet valamit elérni. Akikre nem hat ez az elvárt viselkedési
minta, azok mind gazdagok lettek. Később ők maguk tartják fenn ezt
a sztereotípiát, a saját vagyonuk gyarapítása érdekében.
Járt utat a járatlanért el ne hagyd, mondja a közmondás,
mely szintén egy sztereotípia. Feladata, hogy a széles embertöme-
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geket azon az úton tartsa, amelyet egyesek kijelöltek. Nem szeretik
a szabad oroszlánokat.
Rengeteg sztereotípia van, melyek célja a fogyasztói társadalom, mint információs tudatmező fenntartása. Ezek, az embereknek a tudatára hatnak azzal a célzattal, hogy mindenáron fogyaszszanak. Részben ezekre az elvárt viselkedési mintákra épülnek a
reklámok is.
Mit tehetünk a sztereotípiák ellen? Aki felismeri, hogy a sztereotípiák gyakran az ő érdekei ellen szólnak, és kezdi megfigyelni,
felfedezni ezeket az elvárt viselkedési mintákat, az nagyot tett az ő
tudati fejlődésében. Nem kell megítélni a világot, mert az pont olyan,
amilyen, de lehet tudatosan élni. A tudatosság következő lépcsője,
amikor a felismert, és rám tekintve ártalmas sztereotípiát tudatosan
nem alkalmazom. Egyetlen szempont ami számít, az egyén boldogsága és boldogulása.

Morfogenetikus tér, információs tudatmező

Ahogy szükség van utakra a haladáshoz, úgy szükség van
információs tudatmezőkre is. Ahogy azonban tudni lehet, hogy egy
út merre vezet, úgy azt is tudni lehet, egy információs mező merre
vezet, mi lesz annak a következménye, ha az úton végig megyünk.
Alapelv, hogy nem kötelező az úton végigmennünk.
Mikor kilőnek egy űrszondát azzal a céllal, hogy a Naprendszert
elhagyva minél messzebb menjen, akkor úgy tervezik meg a pályáját, hogy a bolygók mellett úgy haladjon el, hogy a bolygók gravitációs erőterei mind egy kicsit gyorsítsák, de egyik se vonzza teljesen
magához, mert akkor becsapódik az adott égitestbe.

Nagyjából így kell utazni az életben, kihasználva az információs tudatmezők erejét, hogy azok segítsenek az úton. Viszont amikor már
visszahúznának, amikor már nem értünk egyet vele, akkor le kell
szakadni.
Egy-egy információs tudatmező olyan, mint egy-egy közlekedési eszköz. Nagyobb távolságra utazva valószínűleg több közlekedési eszközt kell igénybe vennünk, de egyikkel sem utazunk végig,
mert akkor nem oda érünk, ahova mi szeretnénk, hanem ahova az
adott közlekedési eszköz visz. Hiába mondja egy sztereotípia, hogy
járt utat a járatlanért el ne hagyj, ebből a meggondolásból senki sem
megy egyik közlekedési eszköz végállomásáig. Ha neki teljesen
máshol van dolga, át kell szállnia egy másik közlekedési eszközre.
Az is lehet, valaki nem akar elmozdulni abból a pontból, amelyikben tartózkodik. Tibetben ilyenek a szerzetesek. Ők egyek a
mindenséggel. Azonban az igazi életben nem vesznek részt. Igazából az él, aki tapasztal. Ez az élet egyetlen célja. Mint a színdarabban. Azáltal, hogy a színész eljátssza Ádám szerepét Az ember tragédiájában, át is éli azt. Élt és tapasztalt. Az igazi színész nem a
pénzért játszik, hanem az átélésért, a játékért. Ő ettől színész.
Gyerekkorban az ember a szülei információs tudatmezeje által fejlődik, azonban eljön az idő, amikor erről le kell válnia. A le nem
válás végzetes. Később a fiatal csatlakozik egy munkahely információs tudatmezőjéhez. Jó, ha szeretetből csatlakozik és nem a pénz
miatt, vagy egyéb érdekek által vezérelve, mert ellenkező esetben a
munkahely információs tudatmezője leszívja, megbetegíti, képes
végezni vele. Ha szertetettel csatlakozik, akkor egymást segítve,
erősítve, fejlődik a munkahely és az ember. Amikor már a dolgozó
nem tud egyetérteni a munkahely információs tudatmező információjával, értékével, értékrendjével, akkor sürgősen le kell válnia, mert
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az eddigi egymást támogató együttműködés átalakul, és az embert
leszívja, tönkreteszi a most már ellenséges közeg.
Hasonló a helyzet, mikor az ember csatlakozik egy mozgalomhoz,
szövetséghez. Lehet, hogy szeretetből csatlakozik, aztán évekkel
később már nem ért egyet azzal, ami az új értékrend. Ekkor sürgősen váltani kell, le kell térni egy másik útra, ameddig még nem késő.
Kényszerből ott maradni betegséget eredményez.

3.4.

Az ember morfogenetikus tere

Az embert tekintve úgy kell elképzelni, hogy az emberi
morfogenetikus tér kivetülése maga az emberi test. Van egy tervrajz,
mely materializálódik.
Az ember egy komplex mezőhalmaz megnyilvánulása. Akár egy
hagyma, melynek több héja van. A legkülső a morfogenetikus tér,
mely sok információ. A következő a szokások információs tere, mely
főleg információ és kevés energia. A következő az ember lelki világa, mely főleg információ és már több energia. A következő az
energiaáramlás eszközei (csakrák, meridiánok). A következő maga
az anyagi test, mely a legsűrűbb rezgés, az anyag.
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Sok betegség már a morfogenetikus térben jelen van. Sok
ember születik bizonyos torzulásokkal a morfogenetikus térben. Ennek oka legtöbbször a köztes létben képződik. Tudni kell, hogy kívülről befele haladva a külső szintek tudják a belsőket harmonizálni.
Azonban ez fordítva nem működik. Ha például valakinél a magas
vérnyomás oka a morfogenetikus térben keletkezett, akkor nincs az
a materiális eszköz, amivel ez meggyógyítható lenne, bár mint tüneti
kezelés működik.
Vannak technikák, melyekkel a morfogenetikus tér hibái, torzulásai
javíthatók. Ez általában egyszeri beavatkozást jelent, és ha ez volt a
valós ok, akkor napról-napra érzékelhető látványos javulást eredményez.
A szokások információs terét mi magunk alakítjuk. Ez nem
más, mint szokásaink halmaza, amely vezérel minket, működteti
reakcióinkat a világ eseményeire. A boldogtalan élet, vagy a betegségek nagy része elavult szokásainkból fakad. Ezeket részben mintaként átvettük szüleinktől, részben mi magunk alakítottuk. A világ
olyan gyorsan változik, hogy a szokásaink információs mezőjét állandóan fejleszteni szükséges. Ahogy húsz évvel ezelőtt reagáltunk
valamire, az ma már nem életképes, ezért egyre gyorsabban fejlődnünk kell. Sok végzetesen beteg ember meg tud gyógyulni azáltal,
hogy teljesen megváltoztatja, modernizálja szokásainak információs
mezőjét. Sokáig úgy gondolták, családon belül genetikailag öröklődnek a betegségek. Mára már világossá vált, nem materiálisan öröklődnek bizonyos dolgok, hanem a mintázatot örököljük. Úgy viselkedünk, gondolkodunk, ahogy megtanítottak minket, ahogy elvárták
tőlünk a szüleink és maga a társadalom. Ennek következménye,
hogy hasonló élethelyzeteket alakítottunk ki, mint szüleink, nagyszüleink, szűkebb és tágabb környezetünk. Hasonló élethelyzetek haCsalogány
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sonló boldogtalan életet, vagy hasonló betegségeket eredményeztek. A mintázat öröklődik. Jó hír, hogy lehetőségünk van tudatosan
változattani. A genetikai öröklődéssel ellentétben tudunk változtatni
a sorsunkon. Egy, már meglévő életútról át tudunk menni egy másikra. Ez a másként gondolkodás legtöbbször nemtetszést vált ki a
környezetünkből, melynek hangot is adnak. Ne foglalkozzunk vele.
Nem azért élünk, hogy másoknak megfeleljünk. Jogunk van az életben boldogulni és boldognak lenni.
Az ember lelki világa még mindig a nem-materiális sík egyik
fontos képviselője, hiszen már a modern orvoslás is elismeri, legtöbb krónikus betegségünk pszichoszomatikus, azaz lelki eredetű.
Lelkivilágunk és betegségeink pontos összefüggését a Dr. Hamer
féle Germán Új Medicina taglalja részletesen. Ezért kiemelten fontos
a lélekgyógyászat.
Az energiaáramlás eszközei a csakrák és a meridiánok jól
ismertek, hiszen Párizsban évtizedekkel ezelőtt tudományos eszközökkel bizonyították a meridiánok létét. Az ember energialény, így
nélkülözhetetlen a csakrák és a meridiánok jó működése, a megfelelő energiaáramlás. Az orvoslás bizonyos eszközei éppen az energiaáramlásból következtetnek az egészségre.
A legbelső terület az anyagi test, a legsűrűbb rezgés, melyre
hatással bír az összes többi.
A modern kutatások egyértelműen bebizonyították azt, amit a
több ezer éves ősök is tudtak, hogy a szervezet egy önszabályzó
mechanizmus. Minden élő szervezet jellemzője az alkalmazkodás
képessége (adaptáció), ami azt jelenti, hogy a külső körülmények
változása esetén a saját belső működését úgy szabályozza, hogy a
rendszer stabilitása fennmaradjon. A jól hangolt önszabályozó rendszer nem igényel külső beállítást, a korrekcióhoz szükséges infor-

mációkat önmagában hordozza. Az élő szervezet minden ember
alkotta szerkezettől eltérően kívülről nem állítható. Nincs hol, és
nincs mit beállítani. Például az ember a szobai termosztáttal szabályozza lakása fűtését, a gépkocsik minden egyes alkatrészének működési paramétereit a gyárban előre beállítják, a hűtőszekrényben
állíthatjuk, hogy milyen hideg legyen. Az élőlényekre ez nem érvényes, nem így „működnek”.
Betegség akkor alakul ki, mikor a külső vagy belső kommunikációban zavar keletkezik. Amikor a különböző energiaszintek között
felbomlik az összhang. Amikor a sejtek, a szövetek, a szervezet, a
hibásan felfogott információk alapján dönt (rosszul) saját reakcióról.
Az ember csak környezetében életképes, azzal együtt. Megszoktuk, hogy van éjjel és nappal, van levegő, vizet iszunk, adott,
milyen hőmérséklet tartományon belül tudunk élni. Bármely paraméter drasztikus változása életképtelenné teszi az embert. Ezért akár
űrutazás alkalmával, akár tengeralattjárón, vagy extrém körülmények között csak úgy tudunk túlélni, ha biztosítani tudjuk a megszokott környezeti tényezőket. Mindezek alapján látható, hogy az egyetlen hasznos dolog, amit tehetünk, ha hagyjuk a szervezetet,
hogy működtesse az önszabályzást, az önregenerációt, mi pedig
megteszünk mindent, hogy az élet számára szükséges környezetet
a legmegfelelőbb formában biztosítsuk.
A valóságban ez nem is olyan egyszerű, hiszen létrehoztunk
egy olyan világot mellyel lassan nem vagyunk kompatibilisek, melybe lassan nem illünk bele. Az ember genetikailag még az ősközösség szintjén van, a környezete pedig nagyságrenddel fejlettebb.
Nem érjük fel sem szellemileg, sem fizikailag ezt. Hatalmas a szakadék. Olyan ütemben fejlődtünk, hogy ezt nem tudta követni szellemiségünk és fizikumunk sem.
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„Nem bírjuk” a túlpörgős életet, az állandó stresszt, megfelelési kényszert. Fizikailag a szervezetnek a legegészségtelenebb az
ülés, ezzel együtt a társadalom naponta több, mint 10-12 órát ül.
„Nem bírjuk” a mozgáshiányos életet. A modern élet vívmánya, hogy
nem kell, mozognunk. „Nem bírjuk” a saját magunk által létrehozott mesterséges „élelmiszereket”, lassan már nem szerezhető be
igazi tápértékkel bíró élelmiszer.
Miközben az emberiség egy-egy járvány vagy vírus miatt aggódik, addig a civilizációs betegségek pusztításai nagyságrenddel
nagyobbak. Nem is beszélve arról, hogy aki él ugyan, de a civilizációs betegségek eluralkodtak rajta, az már nem, hogy nem tud teljes
életet élni, hanem sokszor egyenesen nyűg számára az élet, hiszen
korlátozott cselekedeteiben, életében, gondolataiban.
Mi a különbség az ember és a mesterségesen létrehozott
eszközök, gépek között? A regeneráció.
A regeneráció abban különbözik a gyógyítástól, hogy semmi
köze a betegséghez. Amíg a modern gyógyítás betegségeket fedez
fel, nevez el, és talál rá kezeléseket, addig az önregeneráció, önszabályzás, adaptáció, csupán megszüntet egy kibillent egyensúlyi
állapotot. Kibillent egyensúlyi állapot következménye lehet számos
betegség.

Morfogenetikus tér, információs tudatmező

A világban végtelen sok információs tudatmező van. Egyik
sem jó és nem is rossz. Mind azt az elvet követi, hogy annál nagyobb, minél több ember csatlakozik hozzá, akár jóhiszeműen, akár
kényszerből. Lényeg, minél több energiából táplálkozhasson.

Az ember akkor sikeres, ha megtanulja használni a tudatmezőket, azok energiáit kihasználva jut egyre magasabbra a sikerek
hegyén. Azonban mindig tudni kell leszakadni, leválni.
Akármilyen érzelmet táplálunk egy információs tudatmező
iránt, tápláljuk azt energiánkkal. Akár szeretettel, akár utálattal vagyunk a tudatmező irányába, energiánkkal szolgáljuk azt. Egyedül a
közömbösséggel tudunk kitérni az energiarabló elől.
Az aikidó módszere az, hogy a támadót a mester úgy semlegesíti, hogy nem áll ellen. Nem módosítja a támadó mozgásának
irányát, hanem megfogja a kezét és végigkíséri azt az eredeti mozgásában, mozgásirányában, ugyanakkor végig fogja, hogy ő maga
biztonságban legyen. Valahogy így kell kezelnünk a nem kívánatos
információs tudatmezőket. Azaz nem állunk ellen, nem értünk vele
egyet, mert mindkét esetben támogatjuk.
Mikor közömbös valaki? Ha egy fiatal pár elválik, és az egyik
fél azért harcol, hogy visszakapja újra a másikat, a másik pedig utálattal van a volt párja iránt, akkor ők nem közömbösek egymás iránt.
Akkor lesz egyik közömbös a másik iránt, ha nem táplál semmilyen
érzelmet a másik iránt. Számomra akkor közömbös valaki, ha észre
sem veszem. Az információs tudatmezők esetén ez azt jelenti, hogy
nem hangolódok rá a tudatmező frekvenciájára. Végtelen sok rádióadó van, és ha nem keresgélek, akkor nem találok újakat. De ha az
élet megmutatja a többi adót is, ha nem tetszik, nem hallgatom soha. Ha megtudom, hogy van egy operákat sugárzó adó, és nem is
imádom, és nem is utálom, akkor a közömbösség azt jelenti, hogy
tudok róla, de nem reagálok rá semmilyen módon.
Nincs jó és nincs rossz. Az élet egy játék. Aki tudatosan él,
az sikeres. A többi ember csak elszenvedi az életet. A szenvedés
eredménye a betegség. Mindenképp meghalunk, csak az nem
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mindegy, hogy mikor és hogyan. Valamint az, hogy hogyan éltünk
addig. Mit tapasztaltunk, milyen élményeink maradtak. Lehet mindenkinek sok élete, de ez a mostani, ez egyedi. Ez csak most van,
csak nekünk. Soha máskor meg nem ismételhető. Ugyanezekkel a
szereplőkkel ugyanilyen konstelláció nem lesz soha többé. Ezt érdemes jól megfontolni.
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Összefoglalva
•

A morfogenetikus tér jelentése: formát teremtő erőtér

•

A morfogenetikus tér, mint egy tervrajz, mindent megelőz a
Földön

•

A különböző morfogenetikus tereket a világmindenség hozza
létre, tudatosan

•

Az információs tudatmező, egy kisebb volumenű
morfogenetikus tér, egy érzelemmentes virtuális élőlény,
amelyik az emberek felett uralkodik, energiájukból él, uralja
az embereket

•

Az információs tudatmező egy eszköz, amely nélkül nem lehet haladni az életben, azonban tudni kell használni őket, és
tudni kell leszakadni róluk.

•

Az információs tudatmező olyan, mint egy közlekedési eszköz. Használjuk, fizetünk érte, kapunk egy szolgáltatást,
azonban amikor már nincs szükségünk rá, le kell szállnunk,
esetleg váltanunk

•

A sztereotípiák, az információs tudatmezők tudatos katonái,
céljuk az emberek uralása

•

Közömbösség, maga a túlélés. Aki nem tud a számára jelentőséggel nem bíró információs tudatmezőkkel kapcsolatban
közömbös lenni, azt cunamiként elsöprik az információs tudatmezők
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SORS

4.1.

Változás vagy választás?

mezők fenntartják bennük ezt a beidegződést, sőt igyekeznek egy
életre belénk rögzíteni. Ilyenkor érdemes új tudatmezőt választani.
Egy új közlekedési eszközt, mely nem arra visz engem amerre ő
akar, hanem arra megyek amerre én magam szeretnék. Ehhez lehet, hogy több közlekedési eszközt is váltogatnom kell, de ez természetes.
Alapelv, hogy ne azért csatlakozzak egy információs tudatmezőhöz, hogy őt szolgáljam, hanem azért váltogassak akár többet
is, mert a saját sorsomat akarom kiválasztani. A szabad választás
célja az egyén boldogulása és boldogsága. Így születnek a szabad
oroszlánok.

Az ember, mikor élete mélypontján van úgy materiális, mint
lelki síkon, felkeres valakit, akitől segítséget vár, esetleg csak egy jó
szót. Ilyenkor sokszor szembesül azzal, hogy azt mondják neki, változzon meg. Ettől a gondolattól szinte minden ember rosszul lesz,
ha éppen nem kap dührohamot. Hogy változzon ő meg? Hogyan
erőszakolja meg saját magát, hogy legyen teljesen más, mint eddig
volt?
Az embernek már gyerekkorában kialakul a karaktere
(enneagram), mely őt elkíséri egész életén keresztül. Ebből a szerepből nem tud kilépni. Akár a fociban, aki csatárnak született, az
csatár lesz. Az előfordul, hogy a csatárnak vannak jobb napjai vagy
rosszabb pillanatai, azonban ő jó kapus sosem lesz, mert arra a
szerepre megint csak születni kellett.
Az életben sosem tudunk megváltozni. Amin viszont változtatni tudunk, az a sorsunk. Miért olyan nehéz elhinni, hogy szabadon
megválaszthatjuk a sorsunkat? Azért mert túlságosan hozzászoktunk a gondolathoz, hogy sorsunkat, életünket egy alapvető igazságnak tekintjük. A sztereotípiák segítségével az információs tudat-
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és még sok minden egyéb. Ezek együttesen meghatározzák az ő
életét. Ennek következménye sok-sok élmény, érzés, emberi kapcsolat. Ha másképp alakította volna az életét (más döntéseket hozott volna az élete során), akkor lehetne egy másik pontban is, például a B pontban. Ebben a pontban már kicsit mások a jellemzők.
Például egy másik párkapcsolat, másik gyerek, de ugyanaz a munkahely, ugyanazok a lakószomszédok stb. A megélt élmények és
érzelmek részben különböznek.
A megjelölt A, B, C, D, E pontok az életlehetőségek halmazából csupán egy-egy kiemelt pont. Ezek bármelyikében élhetne az
ember egy adott időpillanatban, aszerint, ahogy alakította az életét.
Hiszen lehetett valakinek több párkapcsolata. Hogy melyiknek mondott igent, aszerint helyezte el magát és életét valamelyik pontba.
Lehetett valakinek több munkahely-lehetősége és aszerint, hogy
melyiket választotta, úgy pozícionálta magát valamelyik pontba.
Az információs tudatmezők és az őket szolgáló sztereotípiák
érdeke a mozdulatlanság. Ahogy a közmondás mondja, járt utat a
járatlanért el ne hagyj. A sztereotípiák szerint, ha egy nő annyira
nem illik össze férjével, hogy a lelki betegségeiből egy a női nemi
szervet érintő daganatot hoz létre, még akkor se váljon el, hiszen
megfogadta, hogy „holtomiglan, holtodiglan”. Mit szól majd a világ?
Aki felismeri és felvállalja a szabad sorsválasztást, az aktívan tenni
fog azért, hogy például az A pontból átmenjen a B pontba. Ez lehetséges, azonban tenni kell érte.
A szabad sorsválasztás ellen szól a kényelem, a megszokottság, a félelem az újtól. Jobb a biztos dagonyázás langyos vízben, pocsolyában, mint az új kaland. Azonban a kényszer nagy úr,
és néha a gyógyulás iránti vágy, az élni akarás képes átütni a mozdulatlanságot.

Jelen példánál maradva, a daganatos hölgy miután végre beismeri
saját magának, amit már minden kívülálló tud, hogy párkapcsolata
rég nem működik, hiszen össze sem illenek, felvállalja a döntést és
elválik. Ezáltal kimozdult az említett A pontból. Ez az elmozdulás
bizony erőt igényel, fáradtságot jelent, és szükség lehet barátok segítségére is. Az elmozdulás után az élet hamar segít elkerülni egy
másik pontba, ahol például megjelenik egy új férfi, akivel már összeillenek. Ez a B pont. Ez már egy új élethelyzet, mely új élményeket
és érzéseket fog generálni. Mivel megszűnt az említett hölgy esetén
a daganatot kiváltó lelki tényező, ezért most már van esélye a gyógyulásnak. Feltéve, ha van még elég idő az életében. Feltéve, hogy
nem túl későn lépte meg azt, amit már évekkel korábban kellett volna. Azonban, még ha nem is éli meg a teljes gyógyulást, legalább
az életet megértve, és boldogságban hal meg. Halálkor nagyon fontos, hogy az ember megértette-e az életet vagy csak úgy lett vége,
mint amikor a moziban elszakad a film és nem tudjuk mi értelme volt
a vetített alkotásnak.
A bűntudat nem más, mint a daganatos megbetegedés melegágya. Vannak családok, ahol „öröklődik” a daganatos megbetegedésekre való hajlam. Valójában a lelki viselkedés mintázatát lehet
örökölni, akár generációkon át. Az élethez, a problémákhoz való
hozzáállást lehet örökölni, mint viselkedési mintát. A bűntudatos
viselkedést lehet örökölni. Az energiakiegyenlítődés támogatja
egyéb tényezők mellett a daganat kialakulását és gyors fejlődését. A
teljes gyógyuláshoz elengedhetetlen egyfelől a lelki egyensúly megteremtése, a bűntudat felszámolása és a materiális szintű beavatkozás is (orvoslás). A betegség mindig lelki síkon kezdődik, aztán materializálódik. Innentől kezdve csak a két síkon párhuzamosan dolgozva lehet meggyógyulni.
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A fenti ábrán az A pontból könnyebb egy másik, közeli pontba elmozdulni, mint egy sokkal távolabbiba. Az sem lehetetlen, de
sokkal több energia szükséges hozzá, és még több segítség a mások részéről. Hiszen ha A-ból B-be mozdulni azt jelenti, hogy párkapcsolatot váltunk, akkor A-ból E-be azt jelenti, hogy mindenen
változtatunk, párkapcsolat, munkahely, barátok jó része, megszakítjuk a kapcsolatot a szüleinkkel stb. Ez így egyszerre egy drámai
változás, de nem lehetetlen.
Ha például valakit beteggé tesz egyszerre több minden, például párkapcsolat, munkahely, szülők, akkor a teljes felépüléshez,
bizony mindent változtatni kell. Alapszabály, hogy az a közeg, ami
beteggé tesz, az nem tud meggyógyítani. Ki kell lépni a beteggé
tevő közegből, ahhoz, hogy meggyógyuljon az ember. Ezért történnek csodálatos gyógyulások a hegyi kolostorokban, a szerzetesek
között, vagy akár otthoni környezetben, feltéve hogy a környezeti
szereplőket lecseréltük számunkra hasznos, segítő szereplőkre.

Sors

Teszi fel a kérdést sok ember, mikor kiderül, hogy daganatos
betegsége lett, vagy tolószékbe kényszerül. Miért pont engem sújt a
sors, vagy az Isten? Mit tettem? Pedig mindig jó voltam, mindig a
mások kedvébe jártam, mindenkit kiszolgáltam, mindenkinek mindig
segítettem. Hogy magamra már nem jutott időm, hogy mindenkinek
a lelki szemetesládája voltam?
A modern ember tudatában az nem számít betegségnek, ha
magas a vérnyomása és már tíz éve erre gyógyszert szed, az sem
számít betegségnek, ha cukorbeteg, az sem, ha koleszterinszint

csökkentőt szed, még belefér az egészség témakörébe az antidepresszáns, a rendszeresen szedett fájdalomcsillapító, sőt azt is megszokta, hogy évek óta nem alszik éjjel. De a daganat, az valami félelmetes a számára. Ugyanis ez már halálos. A civilizációs betegségek többsége lassan öl. A daganat viszont látványosan gyorsan. Fél
év alatt képes elvinni az embert. Ez már komoly, és legfőképpen
végzetes figyelmeztetés.
Az egészség pedig sokkal több, mint a betegség hiánya. Az
egészség egy harmónia. Az ember harmóniája önmagával és a világgal. A harmónia hiánya vezet a betegséghez.
Ha így nézzük a modern világot, akkor nyugodtam elmondhatjuk, hogy egy haldokló civilizációban élünk. Az embereket gépek
és gyógyszerek tartják életben. Egyre több ember szükséges az
életben tartó rendszer működtetéséhez és egyre több pénz. A legdinamikusabban fejlődő iparág a gyógyszeripar, illetve az orvosi műszerek és eszközök gyártása. Mégis egyre betegebbek az emberek.
Ezt tetézi az a félelem, ami a gyógyíthatatlan betegségek keltenek.
Az emberek élik az életüket és állandóan jönnek a hírek, hogy egyik
vagy másik ismerőse beteg lett és már csak hónapjai vannak hátra.
A modern ember nem tudja, hogy ő mikor kerül sorra. Akár egy sorsoláson. A modern embernek ez a viselkedési formája teljesen hasonló, mint az ősember félelme a természeti erőktől (villámlás,
mennydörgés).
Ha megnézzük a paleo ősembert és a mai modern embert,
akkor azt kell mondanunk, hogy az ősember egészségesebb volt.
Nem volt egészségügyi ellátás, és ugyannyi évet élt, mint a mai
nyugati ember, és többet mint a mai magyar ember. A mai statisztikák szívesen állítják be másképp a számokat, azonban ha azokat az
embereket nézzük, akik megélték az öregkort akkor és most, akkor
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ez az igazság. Tehát nem vesszük figyelembe a járványok, háborúk
áldozatait és azokat, akiket megettek a vadállatok. Amiben ma jobbak vagyunk, az az élet védelme, ma nagyobb érték lett az élet.
A modern ember meglepetten áll a „sorszerűen” lecsapó
gyógyíthatatlan betegségek előtt és csak azon izgul, hogy ő minél
később kerüljön sorra. Pedig az élet matematikailag kiszámítható,
előre-hátra.

Sors

Az előző ábra, mely az élethelyzet lehetőségeket mutatta be egy
adott időpillanatban, elfordítható térben, azaz csatoljuk hozzá a
harmadik síkot, az időt és megkapjuk az életút lehetőségeket. Látható, hogy a már említett A, B, C, D, E ponthoz más és más életút
tartozik. Az életutak olyanok mint az autóutak. Adottak. Nem tudjuk
őket arrébb tenni. Nem tudjuk őket megváltoztatni. Egyetlen lehetőségünk, a szabad választás. Eldönthetjük, hogy megyünk azon az
úton vagy nem. Még ha el is indultunk az úton (életúton), ha nem
tetszik, időben leszállhatunk róla.

Ha valakinek egyre terheltebb az élete, egyre betegebb, egyre rosszabb a párkapcsolata, egyre nyomasztóbb a munkahelye,
akkor ha ezen az életúton halad, jól láthatja a jövőt. Például az A
pontban matematikailag pontosan kiszámolható a jövő. Ha akarjuk,
ha nem, ez az életút oda vezet. Egyetlen lehetőségünk, hogy váltsunk élethelyzetet és az A pontból átlépünk B pontra. Ez egy másik
élethelyzet, és ehhez egy teljesen más életút tartozik. Ekkor az A
életút már nem hat ránk. Viszont a B életúton haladunk. Az is lehet,
hogy egy idő után elegünk lesz a B élethelyzetből (párkapcsolat,
munkahely stb.) és váltunk, B pontból átmegyünk E pontra. Ekkor az
E életutat fogjuk élni, azon az úton haladunk.
Minden életút más és más. Egyetlen lehetőségünk a döntés.
Dönthetünk, hogy váltunk vagy sem. Mindaddig, amíg eszméletünknél vagyunk, dönthetünk sorsunkról. Amikor már nem, akkor mások
döntenek a mi sorsunkról, az ő tudatuk szerint.
Az információs tudatmezők célja, hogy ne változtassunk,
hogy haladjunk azon az életúton, amelyre éppen ők tettek a sztereotípiák segítségével. Lényeg, hogy szolgájuk őket. Ezért van az információs tudatmezőknek kiszolgáló legénysége, a sztereotípiák.
Az emberek érzik, hogy egy életút jó nekik vagy sem. Érzik
és tudják, ha egy másikat kell keresni. Azonban a megszokás, a
kényelem, a félelem, mind amellett szól, hogy inkább maradjon a
langyos dagonyázás a sztereotípiák mocsarában. Aztán amikor jön
egy kényszerítő erő, mely szó szerint kilöki az embert a dagonyából,
akkor egy pillanat alatt egy teljesen másik életúton találja magát. A
valóságban ez nem több, mint amikor gépkocsinkkal az egyik útról
letérünk egy másikra.
Az élet során nincs senki, aki megmondhatná nekünk, hogy mi a jó
számunkra, mit tegyünk és mit ne tegyünk. Nincs akitől kérdezzünk,
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és nincs aki válaszoljon. Az életben csak lehetőségek vannak. Vagy
az egyik élethelyzetet választjuk, vagy a másikat. Ennek megfelelően vagy az egyik életutat választjuk vagy a másikat. Egyetlen dologgal ne foglalkozzunk, a sztereotípiákkal. Ne a más véleménye miatt
tegyünk, vagy ne tegyünk meg valamit. Csak a saját boldogulásunk
és boldogságunk a fontos. És ez nem az ego, hanem a lélek megnyilvánulása.
Mi segít nekünk abban a döntésben, hogy a legjobb életutat
válasszuk? „Árulónk a kétség: attól foszt meg, mit könnyedén elérnénk, ha volna merszünk”, mondta William Shakespeare. Az élet
folyamatosan jelzi azt, hogy egy életút jó-e nekünk vagy sem. Igazából a lélek érzékel és jelez. Ezek a belső érzések, megérzések,
intuíciók. Azonban ezek nagyon finom, érzéki jelek, melyeket harsány világunk nagyságrenddel erősebb jelei felülírnak. Az ego mindenekfelett.
Minden, amit elérünk az életben nem más, mint saját addigi
életünk következménye. Semmi sem véletlen. Ez nem azt jelenti,
hogy félnünk kell, hanem azt, hogy legyünk tudatosak. Legyünk tudatosak mindenről, amit tettünk és teszünk. Ne aggódjunk, ne féljünk és főleg ne legyen bűntudatunk amiatt, amit tettünk. A múlton
már nincs mit aggódni, az egy általunk megírt történelemkönyv, és
nem tudunk visszamenni időben, hogy megváltoztassuk az eseményeket. Tanuljunk a múltból. Vegyük észre magunkat. Vegyük észre
tetteinket, és a jövőben cselekedjünk tudatosan, tudva azt, hogy
minek, mi a következménye.
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4.3. Előre meg van írva a sorsunk?
Sokat vitáznak az emberek azon, hogy az élet előre meg van
tervezve, meg van írva a forgatókönyv, vagy teljesen szabadon alakítjuk azt.
Vannak, akik szeretik, ha nem ők a hibásak életük sikertelenségeiért, ők bátran hangoztatják, hogy sajnos ez a sorsuk, ennek
így kellett lennie, ezt el kell fogadni. Tipikusan ilyen Ázsia bizonyos
népeinek a kultúrája, és ennek következménye, hogy azt tesz velük
a nyugati világ, amit csak akar.
Ehhez hasonló volt, amikor a spanyol hódítók felfedezték Amerikát,
az őslakosok valamilyen ősi tudásra hivatkozva, „tudták”, hogy jönnek idegenek, akik őket le fogják mészárolni, ezért nem is védekeztek, egyszerűen hagyták, hogy a létszámban messze elmaradó
spanyolok meggyilkolják őket. Boldogan mondták, hogy beteljesedett a sorsuk.
Vannak viszont, akik nagyon is kitartanak amellett, hogy a saját sorsukat ők maguk irányítják, és senkinek semmi köze ahhoz, hogy
éppen hogy alakul az életük, nem létezik semmilyen erő és felsőbb
intelligencia, aki ezt irányítaná, vagy megszabná a kereteket, határokat. Vannak, akik egyenesen azt vallják, hogy nem szabad alázatosnak lenni, nincs elfogadás, harcolni kell mindennel és mindenkivel akaratunk beteljesülése végett.
A különböző álláspontok következménye, hogy az emberek
egy része képes beletörődni boldogtalan, nyomorúságos életébe,
mondván neki most ez jutott. Különböző filozófiák ezt még azzal is
kiegészítik, hogy ezt így kell elfogadni, mert egy következő életben
úgyis jobban sikerül az élet. Most rossz, nincs mit tenni, de majd
lesz jobb is. A modern ember nem tudja megérteni például az önCsalogány
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gyilkos merénylőket, akikbe belenevelték, hogy most azért születtek,
hogy meghaljanak egy cél érdekében, mely legtöbbször nem is az ő
saját céljuk.
Abszolút igazság nincs, viszont több igazság is létezik egyszerre. Több valóság is igaz egyszerre. Mindenkinek igaza van a
saját szemszögéből. Az empátia azt jelenti, hogy bele tudjuk helyezni magunkat a másik ember élethelyzetébe és a mi tudatunkkal
ugyan, de átlátjuk, átérezzük az ő problémáját. Empátiás készségünket bekapcsolva, nézzük meg a sors fogalmát. Ne ítéljünk meg
másokat, ne akarjunk másokat megváltoztatni, csupán vizsgálódjunk. Amikor egy kisgyerek beszabadul egy felnőttekkel teli helyiségbe és elkezd össze-vissza futkosni, akkor ő valójában nem öszsze-vissza szaladgál, hanem nagyon céltudatosan oda megy, ahol
valami felkelti az ő érdeklődését. Minden ember úgy éli az életét,
mint egy kisgyerek. Mindig ahhoz nyúl az élete során, ami felkelti az
ő érdeklődését. Bekapcsolva az empátiánkat, és megnézve mások
életét, megérthetjük, hogy mi a karma, mi a sors, és ki hogyan éli
azt.

4.4.

A karma jelentése

Mikor valaki sportolói képességekkel születik és például csatár lesz, akkor ő az adottságaihoz képest a karmáját éli. Csatárnak
született és csatárként él. Ez a karma. Adott élmények megélése
adott helyzetekben. Ha a csatár kapus lesz, akkor ez távolabb áll a
karmájától. Ha vezérigazgató egy cégnél, akkor nagyon messze áll
a karmájától. Neki a csatári élethelyzeteket kell megélnie. Az már
egy szabadon választott lehetőség, hogy melyik csapatban játszik,
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mikor vált csapatot. Bárhol is játszik, mindig más és más élményeket
fog megélni, másként fog keresni, más és más emberekkel éli együtt
az életét.

Az életben vannak ugyan fix referenciapontok, ahol mindenképp át
kell menjünk, de az út, amelyen egyik pontból eljutunk a következőig, az szabadon választott. Olyan ez mint a tájékozódási futás. Nyilván aki a legrövidebb szakaszon megy, az ér el a leggyorsabban a
célhoz. De nem biztos, hogy ő marad a legtöbb élménnyel.
A fenti ábrát tekintve, látható, hogy az A pontból B-be a legrövidebb
úton túl eljuthatunk sok egyéb módon is. Például az 1-es út lényegében a legrövidebb úttal párhuzamos, tehát hosszabb, de több
élménnyel is gazdagodunk. A 2-es út már lényegesen hosszabbra
sikeredett, messze eltávolodik a legrövidebb úttól. Viszont ez lehetőséget ad arra is, hogy a környéken nézelődjünk, élményeket szerezzünk, bámészkodjunk, kalandozzunk, majd nagy nehezen célba
érünk. A 3-as számú út a teljes eltévelyedést jelenti, olyannyira,
hogy nem érünk be a célba, jelen esetben a B pontba. A versenyző
meghal, nem teljesíti a kitűzött célt. Ez nem jó és nem rossz. Lehet,
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hogy ő sokkal több maradandó élménnyel halt meg, mint ha a B
pontba ment volna a legrövidebb úton.
Az életben a karma azt jelenti, hogy az ember születik adottságokkal, egy adott karakterrel (enneagram, születési dátum, keresztnév) és ennek megfelelő élethelyzeteket kell megélnie. Akinek
vezetőnek kell lennie, annak vezetői élethelyzeteket kell megélnie.
Az már az ő egyéni döntése, hogy egy saját kis céget hoz létre és
ott ő lesz a főnök, vagy elmegy egy multinacionális céghez és ott
lassan feltornázza magát a ranglétrán a legmagasabb szintű vezetőig, de az is lehet, hogy egy ország vezetője lesz. Mindhárom esetben más és más élményeket fog megélni. Mint saját cégének vezetője saját magán túl, néhány ember sorsáért is felelős lesz. Kisebb
volumenű problémákkal szembesül, de ezek tudnak ugyanolyan
húsbavágóak lenni, mint egy ország vezetőjének a problémái, aki
viszont több millió ember sorsáért felel. Fontos az, hogy mindhárom
esetben vezetői funkciókat kell betöltenie, és az adott körülmények
között ennek megfelelő döntéseket hoznia, és ide vonatkozó élményeket fog átélni. Az ő karmája, hogy vezető legyen. Szabadságfoka
azt jelenti, hogy ő dönti el, melyik úton halad. Az élethelyzeteket
tekintve szintén ő dönti el, hogy melyiket válassza, vagy hogyan
lépked adott élethelyzet lehetőségek között.
Ha például egy nő karmája az anyaság, ő válassza ki a férjét,
és választása lehetőséget ad különböző élethelyzetek között dönteni. Karmája szempontjából közömbös, hogy ki a férje. Neki fontos
megélnie az anyaságot. Nyilván más és más élethelyzetekbe kerül
aszerint, hogy a férje ki, és milyen kapcsolat van közöttük. Amenynyiben már csak a harmadik gyerek születése után ébred rá, hogy
nem tud a férjével együtt élni, és úgy dönt, hogy egy másik életutat
választ, azaz elválik, majd egy ideig egyedül neveli gyerekeit, akkor

is karmáját éli. Ha újra férjhez megy, akkor ez is a karmája. Jelen
esetben, ha a hölgy cégvezető akar lenni, karriert akar befutni, és
esze ágában sincs gyerekeket szülni és nevelni, akkor ő nem éli a
karmáját. Ilyenkor rövid sikerek után visszaesés szokott következni
a karrierben. Később megmagyarázhatatlan, gyógyíthatatlan betegségek tudnak kialakulni, olyan élethelyzeteket eredményeznek,
amelyek átkényszerítik őt egy másik életútra. Ahogy megtalálja karmáját, azaz kezd anya lenni, úgy lesz igazából sikeres. Egy nőnek,
akinek anyának kell lennie, annak az anyaság teljesen lazán megy,
hatalmas élményt jelent, szemben azzal a küzdelemmel, amikor
cégvezető volt, és közben vért izzadt nap mint nap.
Ebből a példából következik az is, hogy egy olyan nőnek,
akinek a karmája szerint karriert kell építenie, nem biztos, hogy
anyának kell lennie. A létszámában erősen fogyó nyugati társadalom sztereotípiája igyekszik átformálni a nők gondolkodását és
igyekszik rájuk kényszeríteni a 2-3 gyerek képét, mint elvárt anyamodellt. Ez a sztereotípia nem foglalkozik azzal, hogy napi 8-12 órát
dolgozó nő nem tud anya lenni, nincs már sem testi sem lelki ereje
hozzá. A nők emancipációjának a következménye, hogy egy nőnek
többet kell dolgoznia, mint egy férfinek. Munkahelyén a férfiakkal
kell versenyeznie, pedig ő egy nő. Otthon feleségnek kell lennie, aki
összetartja a családot (szerelem, szex). Ha még gyerek is van, akkor anyának is kell lennie. Mindez már lehetetlen. Aki ezt a három
területet maximális erőbedobással igyekszik uralni, az néhány év
alatt energetikailag teljesen kimerül, majd beteg lesz. A puding próbája az evés, amelyik férfi ezt nem hiszi el, az próbálja ki.
A női egyenjogúság valójában nem azt jelenti, hogy fizikai szinten
egy nőnek legalább annyit kell dolgoznia, mint egy férfinak, hanem
jogot a teljes élethez. Jogot a saját karmához, boldogsághoz, élet-
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hez. Az egyenjogúság valójában az élet egyenjogúsága. Azt jelenti,
hogy egyik nem sem másodlagos. Mindkét nemnek ugyanolyan joga
van az élete alakításához, a maga sajátos módján.
A karma, a sors előre meghatározott szerepét úgy is el lehet
képzelni, mintha egy műkedvelő csapat eljátszaná Az ember tragédiáját. Vannak biztos referenciapontok, amiket érinteni kell. Ezek a
különböző színek. Egy-egy színen belül pedig az előzetesen elolvasott, de teljesen meg nem tanult szöveg alapján többé-kevésbé improvizálnak a szereplők. Biztosan lesz, aki közelebb áll majd a szerepéhez, és az is biztos, lesz aki nagyon messze. Lehet, hogy a darab
túl hosszú, vagy unalmas lesz, de az is lehet, hogy a szereplők humora, jókedve felpörgeti azt. Minden színész mindig helyben dönt,
és döntésének kihatása lesz az egész darabra. Nyilván mindenki
igyekszik a lehető legjobbat adni magából, még ha ezt külső szemlélő másképp is látja. Összességében nem az a legfontosabb a külső megfigyelő (néző) számára, hogy minél élethűbb legyen a darab,
hanem hogy minél jobban szórakozzon, hiszen azért jött egy műkedvelő előadásra.
Az élet csak akkor működik, ha megbízunk benne. Jelen társadalmunk pont ezt igyekszik kitörölni az emlékezetünkből. A domináns információs tudatmezők mindent megtesznek azért, hogy féljünk a jövőtől, ne bízzunk sem magunkban, sem másokban, cserébe
fizessünk virtuális célokért, amiket utólag úgysem lehet számon kérni. Az embert robottá alakítja ez a gondolkodásmód. Az életben bízni olyan, mint amikor elmegyünk nyaralni egy számunkra eddig ismeretlen helyre. Este indulunk gépkocsival. Bár nem látjuk végig
egyszerre az egész utat, mert az lehetetlenség, mégis el merünk
indulni. Sőt, mivel este van, az útból is csak 20-40 métert látunk,
amennyit a gépkocsink lámpája megvilágít. Bár nem jártunk még

ara, mégis bízunk benne, hogy végig van út, vannak benzinkutak,
bízunk abban, hogy amikor szükségünk lesz rá, akkor találkozunk
olyan emberekkel, akik segítenek nekünk, bízunk abban, hogy a
gépkocsink jól működik stb. Ezek nélkül nem tudnánk elindulni. És
az út során sok minden ott lesz az utunkban, bár a legtöbb dolog
nem úgy, ahogy gondoltuk. Végül, az út végén mégis örülünk, boldogok leszünk. Évekkel később örömmel fogunk visszaemlékezni,
még az olyan eseményekre is, melyek akkor, amikor megtörténtek
nagyon kellemetlenek voltak. Ilyen az élet. Merjünk bízni a jövőnkben, merjünk haladni az úton, merjünk letérni másik útra, ha zsákutcában vagyunk, merjük mások segítségét kérni. A létezésben mindig ott van, amire szükségünk van, csak legfeljebb nem akarjuk észrevenni, vagy nem merjük elvenni. Pedig a miénk, azért nyújtja felénk egy láthatatlan kéz.
Mi a karma szerepe az életünkben? Minden ember egy-egy
zenész egy nagy, globális zenekarban. Mindenkinek meg van a saját kottája (karmája), ami rejtve van. Csak apránként lehet felfedezni,
megérzés által. Minden embernek más és más a kottája. A kották
nem elcserélhetők és nem választhatók. A kották adottak. A szerepek adottak és aszerint kell élnünk.
Aki a karmája szerint él, az boldog, egészséges. Különböző
technikákkal kimérhető, hogy ki mennyire éli karmáját. Egy százas
skálán, aki már eléri az 50%-ot, annak jól mennek a dolgai, az úgy
mondja, hogy vigyáznak rá az égiek. 10% környékén sok megfoghatatlan betegség jelenik meg, melyek ijesztőek, azonban azonnal
múlnak, ha 20-25% felé emelkedünk. 90%–nál az ember már egy a
mindenséggel, ilyenkor gyakran nevezik bolondnak. Nagyon sok
feltaláló, tudós, világhírű orvos, sebész van ezen a szinten. A szakma irigykedik és egyben bolondnak is tekinti őket. Ha a világ egy
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nagy zenekar, akkor milyen zene az, ahol a zenészek nagy része
alig 10-15%-ban játssza a saját kottáját? Ki tudja ezt a zenét hallgatni? A karma fő vonalai megfejthetők az asztrológia segítségével.
Itt nem az újságok asztrológia rovatára gondolok, hanem egy-két
személyes foglalkozásra, hozzáértő szakemberrel. A karma napi
szinten felfedezhető a megérzések, az intuíciók segítségével. A
karma betartatását segítik elő a betegségek. A betegség mint egy
villanypásztor igyekszik minket adott úton tartani és nem enged arról
letérni. Fontos tudni, hogy mindenkinek más és más az útja. Nem
mondhatom, hogy a másiké szimpatikusabb, ezért arra megyek. Ami
neki bejön, az nekem nem. A karmához szorosan kötődik az adottságok halmaza, amivel rendelkezem. Az enneagram karaktere és a
karma félelmetesen egyezik egymással. Valaki nagyon jól illesztette
a szerephez a jelmezt. Gigantikus szervezés.
Guy Claxton írt egy érdekes könyvet, „The Wayward Mind”
címmel. Ebben olyan tudományos kísérletekről számol be, ahol a
szabad akarat létét vagy nemlétét kutatták hivatalos orvosi eszközökkel. Benjamin Libet, aki egy Nóbel-díjjal felérő kitüntetést kapott
pszichológusi munkásságáért, a szabad akarat létét kutatta EEG
készülékkel. Kísérletsorozat révén bizonyította, hogy mielőtt cselekednénk, mindig döntünk, azonban még a döntés előtt megjelenik
egy nem várt aktivitás. Olyan ez, mintha valahonnan leszednénk
valamit, majd úgy tűnik, hogy döntünk, majd cselekszünk. Tehát
három fázisból áll a cselekvés. Az utolsó kettőt mindenki tudja, de mi
lehet az első, ami valahonnan csak megjelenik. Libet úgy fogalmazta meg, hogy a tudatalattiban mindig megjelenik egy szándék, mely
a legelső momentum. Aztán döntünk, majd cselekszünk, vagy nem.
A döntés a második momentum. Ha a döntésünk eredménye az
igen, akkor a harmadik momentum maga a cselekvés.

Claxton arról beszél, hogy a legelső momentum maga a megérzés,
az intuíció. Kérdése, hogy honnan jön a gondolat, és hogy a gondolat valójában a mi gondolatunk?
Az elmúlt években sikerfilmek és sikerkönyvek árasztották el
a világot. Ilyenek a Vonzásfaktor, A titok, Mi a csudát …, Tisztítás,
Hoponoponó stb. Ezek a filmek, könyvek mind arról szólnak, hogy
életünket valami irányítja. Valami, ami mindig velünk van, egy rezgés, amit fizikai szemmel nem látunk, fizikai füllel nem hallunk, de
mégis tudunk érezni, igaz nem anyagi szinten. A könyvek közös
jellemzője, hogy „amerikai” stílusban íródtak. Tudni kell, hogy az
USA az enneagram szerint a hármas karakter, a sikeres. Amerikában egy könyv csak úgy lehet sikeres, ha arról szól, hogyan lehet
gyorsan, egy éjszaka alatt gazdaggá válni, vagy hatalmat szerezni.
Ha a lelki béke felfedezése együtt jár a mérhetetlen gazdagsággal,
és ezért igazából semmit sem kell tenni, akkor ez az igazi siker. Létezik még a sikerkönyvek másik csoportja, a „hogyan gyógyultam
meg…”, „hogyan fogytam le egy hét alatt 50 kilót…”, „hogyan találtam meg a szex csodáját…”, „hogyan lőttek ki a Marsra…” stb. Az
ilyen típusú könyvek csak egyetlen emberre igazak a Földön. Arra,
aki megírta könyvet. Szinte senki sincs, aki ugyanolyan testi, lelki és
szellemi körülmények között élne, ugyanolyan problémákkal küszködne, aki ugyanolyan típusú családtagokkal, munkatársakkal, rokonokkal rendelkezne. Az adott sikertörténet csak az adott körülmények között igaz. A sikertörténetek helyesek, csak nem teljesek.
Kimarad belőlük egy fontos dolog. Az emberek különböző jellemmel, karakterrel rendelkeznek. Különböző élethelyzetekre,
különféle módon reagálnak, alkalmazkodnak. Alkalmazkodási tulajdonságunk is véges, sokban befolyásolja az egészségi állapotunk
és nem utolsó sorban jellemünk, karakterünk is.
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Napi életünkben először van az intuíció, majd egy döntés. Ha
rendszeresen nem vesszük figyelembe a megérzéseinket, akkor
eléggé el tudunk távolodni a karmánktól. Az idevaló visszatérés azt
jelenti, hogy oly módon változtatunk életünkön, hogy javítjuk a megérzések érzékelését, majd egyre jobban alkalmazzuk is ezeket.
Ezért vannak, akik meditálnak napi szinten, és vannak, akik imával
meditálnak. A hittel, pontosan és precízen végzett ima és meditáció
segít csatlakozni az égi internetre.
Sokan tapasztalták meg főleg fiatal korban, hogy időnként
tudták, hogy mi fog következni életük adott pillanatában (dejavu),
mintha egyszer már átélték volna ugyanazt. Mintha most csak újraélnék egy korábbi átélésüket, életüket. Szinte előre érzik, mi fog
történni. A tudomány azzal próbálta ezt magyarázni, hogy a két
szemtől az agyba érkező információ valamilyen megmagyarázhatatlan ok miatt nem egyszerre ér a feldolgozó központba, hanem egymás után. Így az egyik szemből érkező információt már feldolgozta
az agy, megélte azt, majd amikor ugyanaz az információ érkezik,
kicsit késleltetve a másik szemből, akkor az agy már tudja, hogy
egyszer átélte az eseményt. Ez a magyarázat egy dologgal nem tud
mit kezdeni, a hanggal, aminek hasonló módon késnie kellene, pont
akkor, amikor a szemből érkező információ késik. A spirituális tanok
a dejavu érzést a karmával történő találkozásnak tekintik. Olyan ez,
mint amikor a zenész belenéz a kottába. Egyébként pedig csak
megérzésből kell játszania. Dejavu érzése általában a magasabb
tudatszinttel rendelkező fiatalokra jellemző és inkább gyerek vagy
fiatal korban. Hogy mi a célja azt igazából nem tudjuk. Lehet, hogy
csak egy kicsit „átüt” a karma, és valójában semmi több annál, mint
amikor valaki korábban kutyák miatt került kellemetlen helyzetbe és
most emiatt fél a kutyáktól.

4.5.
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Az asztrológia nem más, mint mindenkinek a személyre szabott térképe, mely segíteni tud az életben eligazodni. Sokan nem
tudják, de az asztrológia csak lehetőségeket mutat és nem kötelező
jellegű eseményeket.
Olyan ez, mint amikor van az embernek egy horvát autóstérképe.
Hiába böngészi végig az utat a tengerig, attól még nem lesz ott. Ahhoz, hogy fizikailag ott legyen, szükséges pénz, autó, és persze valaki, aki levezet oda. Tehát meg kell tenni az utat. Nem jön az út
magától felénk. Nem ébredünk reggel a tengerparttal az ablakunk
alatt, a szomszéd helyén nem lesznek csónakok.
Az asztrológia jól meg tudja mutatni a jövőben kínálkozó lehetőségeket, azonban élni is kell a velük. Olyan mint a GPS. Mutatja, hogy például merre kell lefordulni a Boldogság nevű település
felé.
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Azonban a döntéshozó személy nyugodtan mondhatja, hogy nekem
aztán senki ne mondja meg, hogy mit tegyek, és nem kanyarodik le.
Tovább hajt és várja a csodát. Csodák azonban nincsenek. Lehet,
hogy a következő letérő sokkal messzebb van. Az is lehet, hogy a
következő letérőről nem lehet visszajutni Boldogság nevű településre. Ha már nagyon messze elkeveredett valaki, sok idő telt el, elfáradt. Lehet, hogy valamilyen lelki kényszertől vezérelve megfordul
az autópályán, és a forgalommal szemben visszaindul az elszalasztott letérési lehetőséghez, azonban útközben karambolozik.
Az életben nem kell túl sokat gondolkozni a döntések meghozatalakor. Hallgassunk a lelkünkre, a szívünkre, mert az a boldogulást és a boldogságot keresi. Hallgathatunk még az asztrológiára
is, de csak, mint támpont. Azonban mindenért tennünk kell. Csak
úgy magától nem szokott megtörténni semmi. Semmi olyan, ami
nekünk jó. Magától sok olyan dolog megtörténhet viszont, amire
nem igazán vágyunk. Hiába mondja az asztrológia egy gyerekre
vágyó párnál, hogy egy év múlva jó esély mutatkozik gyerekáldásra.
Ha ők fizikailag nem tesznek érte semmit, akkor nem lesz baba.
Elment a lehetőség. Lehet, hogy hosszú időre. Mert a csillagok állása akkor volt kedvező, és sem előtte, sem utána egy ideig nem.
Döntésünk alapja az legyen, hogy az adott döntés milyen érzelmet
vált ki belőlünk. Amennyiben negatív érzéseink támadnak (félelem,
aggodalom, düh, harag stb.), akkor az a döntés nem a karmánknak
megfelelő. Ne döntsünk úgy. Mondjunk nemet, dacára minden sztereotípiának. Azonban ha a döntésre gondolva jó érzés önt el bennünket (boldogság, szeretetteljes várakozás, öröm stb.), akkor az a
karmánk szempontjából jó döntés, amely valóban boldoggá és
egészségessé tesz minket. Döntsünk és vágjunk bele. Aztán jön a
következő döntés, hasonló alapon. És így tovább. Ez maga az élet.

4.6.

A sikeres emberek mindig tudják, hogy mi tegyenek, mindig
jó időben vannak jó helyen. Úgy hozza a „véletlen”, hogy mindig a
számukra jó dolgokra nyúlnak rá. Nyilván nekik is vannak problémáik, de azokkal könnyedén megbirkóznak. Őket valahogy nem sújtja
úgy a világ, mint az emberek többségét. Ők sem tudják kizárni magukat a világból, de amikor minden rossz, akkor nekik sosem annyira rossz, nekik valahogy mindig jobb. Egy láthatatlan kéz mindig
segíti őket, akár az utolsó pillanatban is. Ilyenkor mindig felmerül a
kérdés, hogy ők mitől mások, mit tudnak, amit mások nem? Ha elemezzük a sikeres embereket, akkor az is kiderül, hogy mind más és
más területen sikeres, azaz nem kötődik egy adott dologhoz ez a
„véletlen” szerencse, mely egész életében elkíséri őket. A szerencse
nem más, mint a felkészültség találkozása a lehetőéggel.
Ha ezeket a sikeres embereket megnézzük, akkor mind nagyon nagy százalékban élnek a karmájuk szerint. Ez azt jelenti,
hogy színészként, eléggé pontosan a saját szerepüket játsszák. A
modern átlagember a szokott 0-100-as skálán alig 5-15%-ban szokta élni a karmáját. Ennek oka, hogy nem hallgat a megérzéseire,
nem vállalja fel saját magát, saját érzéseit, legtöbbször a sztereotípiák és az egója vezérli. Aki már jobban felvállalja saját magát, és
tudatos, az 50-60%-ban is élheti a sorsát. Itt már sikeres tud lenni az
ember. Ezzel együtt jár a boldogság, és az egészség. Aztán vannak
olyanok, akik képesek 90%-ban élni a sorsukat. Ők végtelenül kiegyensúlyozottak, gazdagok, azonban gazdagságukat jól használják, és nem a mások nyomorából képződik.
A következő ábrát tekintve az A pontból a B pontba vezető
legrövidebb út a karma, a sors. Az ember, a saját életének alakítá-
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sában kapott szabadságfoka révén, mindenki maga választhatója
meg az utat, amin el szeretne érni B pontba, ha egyáltalán el szeretne oda érni, mert sok ember sehova sem akar eljutni, jó neki a
dagonyázás bármi áron.
Az 1-es számú út helyenként nagyon közel halad a karmához, ilyenkor akár 70-90%-ban éli valaki a saját sorsát, azaz ilyen
pontosan játssza a saját szerepét. A 2-es számú úton haladva,
időnként 10%-ban éli a karmáját, időnként pedig akár 80%-ban, az
élete alakulásának függvényében. A 3-as számú út egyre jobban
eltávolodik a karmától, és az illető úgy hal meg, hogy el sem jut a B
pontba. Ez ettől még nem jó és nem rossz. Ő inkább elsétálgatott
más tájakon, ahelyett, hogy az eltervezett úton haladt volna. Ő is élt
és tapasztalt. Viszont az ő élete helyenként lehet, hogy sokkal nehezebb volt. Lehet, hogy ez az ember sokszor nem értette, hogy
miért bünteti őt a sors, miért nem sikerült neki az, ami másnak igen.
A válasz egyszerű. Ez az út nem az ő útja volt. Másnak lehetett jó ez
az út, de pont neki nem. Lehet, hogy szép volt a táj, gyönyörű a természet, de egy másik helyre érkezett, és nem oda, ahol várták.
Mondhatjuk, hogy eltévedt az erdőben.

Sors

említett asztrológia meg tudja adni nagyjából a támpontokat. Ez jó,

mert az ember sejti, hogy mit kellene kezdjen saját magával az életben, kezdi megismerni saját élettérképét, úgy nagy vonalakban.
Ezen túlmenően, a hiperérzékeny emberek „le tudják szedni”, hogy
egy konkrét esemény, vagy egy kapcsolat mennyire illeszkedik a
karmánkhoz. Az egyszerű érzéstől (igen/nem) a konkrét számokig
(mennyire) széles a lehetőségek tárháza, amikor a karmához való
illeszkedést mérni lehet.
Jó vállalkozást úgy érdemes alapítani, ha a majdani tevékenység jól illeszkedik az alapító vagy alapítók karmájához. Nyilván,
ha a cég majd olyan tevékenységet folytat, ami szorosan kötődik a
megalapítók életcéljához, akkor nagyságrenddel sikeresebb lesz. Az
életben mindig vannak megoldandó feladatok, de ha az élet támogatja a megoldást, akkor a cég sikeres lesz, egy láthatatlan kéz
mindig segíteni fog. Ha több személy alapítja a vállalkozást, akkor
azt is érdemes megvizsgálni, hogy az adott személyek közötti
együttműködés mennyire illeszkedik az egyes személyek karmájához. Magyarul mennyire sorsszerű az együttműködés. Ha igen, akkor, még ha lesznek is összezördülések a tulajdonosok között, de
mindenképp egyben marad a cég, a tulajdonosok tudnak közös célt
követni. Ha az együttműködés nem sorsszerű, akkor nincs közöttük
egy felsőbb síkból származó összetartó erő, és egy komolyabb
probléma az életben már szét is tudja szakítani a nem létező köteléket.
Egy házasság esetén is érdemes megnézni, hogy a leendő
házastársak mennyire illeszkednek egymás karmájához. Amennyiben az illeszkedés nulla, akkor nem érdemes egy életre (holtomiglan-holtodiglan) összekapcsolni az életet, mert túl sok öröm és boldogság nem lesz benne. Lesz viszont sok más, amit másnak sem
kívánnánk.
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Amikor valaki munkahelyet keres, akkor szintén érdemes
megvizsgálni, hogy az mennyire illeszkedik a karmánkhoz. Amenynyiben egyáltalán nem, akkor érdemes tovább keresni, vagy ha
mindenképp muszáj elvállalni az állást, akkor semmiképp ne tervezzünk hosszú időre.
Ki tud segíteni megtalálni, hogy mi illeszkedik a karmánkhoz?
Egyfelől mindenki saját maga érzi, hogy egy adott döntés milyen
érzéssel tölti el a lelkét, a szívét. Ha egy döntés jó érzéseket generál, egy szeretetteljes vágyakozást, boldogságot érzünk, akkor ez a
döntés jól illeszkedik a karmánkhoz, tehát ezt a döntést megvalósítva sikeresek leszünk, a buktatókon könnyebben átlépünk. Amennyiben negatív érzéseket tapasztalunk, félelmet, aggodalmat, szorongást, akkor ez nem a mi utunk, ez a döntés nem illeszkedik a karmánkhoz. Lehetnek itt is múló sikerek, azonban összességében
nem jól jövünk ki a döntés megvalósításából. Az itt leírtak igazak a
párválasztásra is, pályaválasztásra és minden élethelyzetre.
Másfelől kérhetjük hiperérzékeny személyek segítségét, akik abban
segítenek, hogy objektív módon, akár számszerűsítve adják meg
számunkra az eredményt. Azt az eredményt, amit valószínűleg mi is
tudunk (csak nem akarjuk tudni, nem tetszik a válasz stb.), ugyanis
ilyenkor az illető személy erőteljesen bólogat, mondván, hogy tudta
és érezte, de nem vállalta fel.
Tény, hogy sok sikeres cég, legyen az kisebb vagy nagyobb,
akkor kezdett igazán sikeres lenni, amikor tudatos módon, esetleg
külső „tanácsadókat” választva határozta meg a sorsszerű profilját, a
kulcsfontosságú munkahelyeken a sorszerű munkavállalóit. Minden,
ami sorsszerű, az jobban működik, több öröm, boldogság és siker
forrása.
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Összefoglalva

•

Az ember adott céllal születik és ehhez pont a hozzáillő
adottságokat kapja (karakter, születési dátum, keresztnév
stb.)

•

Éppen az adottságai miatt, az ember nem tud megváltozni,
mert ez lehetetlenség. Azonban meg tudja változtatni a nézőpontját, és ebből kifolyólag az egész életét

•

Mindenki a saját életében pont ott tart, ahova vezetett az addigi gondolkodása, életvitele. Bármi, ami rossz, az nem a
sors csapása, a Jóisten rosszindulata, hanem a matematikailag leírható energia kiegyenlítődés következménye.

•

Mindenkinek lehetősége van nagyszámú élethelyzet lehetőségből (életútból) választani. Különböző életutak különböző
életélményeket eredményeznek

•

A karma megtalálása és az ahhoz közeli életvitel a boldogság, öröm, siker és egészség kulcsa
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5.1.

Karmikus kapcsolat

Az életet az emberi kapcsolatok működtetik. Ez a legalapvetőbb energiaáramlás az emberek között. Az emberi kapcsolatok ismerete belépőszintű követelmény az életben való részvételhez. Ennek dacára, vagy éppen ezért, szinte sehol sem tanítják a közoktatásban. Mindenki a saját kárán kezdi megtanulni, mikor az élet erre
őt rákényszeríti.
Az emberi kapcsolatokat szerteágazóan elemezve arra a
következtetésre jutottam, hogy van három fő tényező, ami szinte
teljes mértékben leírja az emberek közötti energiaáramlást. Az egyik
a karmikus kapcsolat léte vagy nem léte, létezése esetén ennek a
mértéke. A második, a két ember közötti pozitív energiák áramlása
(minden gondolat, szó és cselekedet), ez a kapcsolat dinamikája. A
harmadik a két ember közötti negatív energiák áramlása (összeférhetetlenség), azaz mennyire nem tudnak egymáshoz illeszkedni,
mennyire taszítják egymást.
Az emberi kapcsolatok nem véletlenszerűen jönnek létre,
hanem előre rögzített potenciális lehetőségek. Aztán vagy lesz belőlük valami, vagy nem. Nem több és nem kevesebb, mint egy előre
meghatározott lehetőség. Nem kötelező élni a lehetőséggel, de
mindenképp ajánlott, mert a sors ezt támogatja és jutalmazza.

Mindenkivel megesett már, hogy egy idegen személy nagyon
szimpatikus volt neki, olyan mintha ezer éve ismerné, látatlanul is rá
merné bízni magát, akár az életét. Ennek ellenkezője is elő szokott
fordulni, az, hogy egyenesen taszították egymást. Van olyan boldog
házasság, ahol az ismerkedés az volt, hogy baleseteztek, az egyik
fél elütötte a másikat. Egymásra néztek, és tudták, hogy őket a világ
egymásnak teremtette. Van közöttük egy felsőbb kötelék, mely az
anyagi világ rezgése felett áll. Ez a karmikus kapcsolat. Egy olyan
kötelék, mely egy felsőbb síkban jött létre és célja, hogy összekössön két embert erre az életre. Olyan ez, mint amikor két gyerek
megbeszéli, hogy holnap együtt homokoznak. A két anyuka teljesíti
a kérést, elviszik a két gyereket ugyanarra a játszótérre és egész
nap együtt lesznek. Ez az együttlét csak egy lehetőség. Ebből bármi
lehet. Lehet barátság, lehet szerelem, vagy az is lehet, hogy hátat
fordítanak egymásnak. Az élet nem több mint egy homokvárépítés.
Nem is marad utánunk több, mint összedőlt „homokvárak”.
A karmikus kapcsolat egy kötelék, mely egy felsőbb síkban
keletkezett, egy megegyezés, és ennek hatálya kiterjed erre az életre. Mivel egy magasabb rezgéssíkban keletkezett, ezért mindent
felülír az anyagi világban. Akik karmikus kapcsolatban állnak, azok
sosem csapják be egymást, megbíznak a másikban. Ez az alapja az
életre szóló barátságnak, éltre szóló szerelemnek, boldog házasságnak, jó üzleti kapcsolatnak.
A karmikus kapcsolat korábbi életekben be nem teljesült feladatok, meg nem valósult élmények, következménye. Vagy épp
ellenkezőleg, a közös jó élmények folytatása. De az is megeshet,
hogy most generálunk karmikus kapcsolatokat a jövőre nézve.
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A karmikus kapcsolat csak egy lehetőség, nem kötelező élni
vele, azonban sem elfelejteni, sem letagadni nem lehet egész életen
át. A kapcsolat őszinte és sokszor önfeláldozó. Híres magyar regényekben rengeteg példát találunk, mikor barátságból vagy szerelemből valaki feláldozta életét a másikért. A karmikus kapcsolat lényege, hogy az élet az ilyen társunkkal mondatja ki azokat az igazságokat, ötleteket, megoldásokat, amelyek szükségesek az életünk
során. Mivel kötődünk hozzájuk, ezért feltétel nélkül hiszünk nekik. A
karmikus kapcsolat sosem azt mondja amit „illene”, hanem ami jó
nekünk, még ha egyikünk sem tudja, hogy igazából mi a jó, hasznos
számunkra.
A karmikus kapcsolat értéke állandó egy egész életen át.
Akikkel karmikus kapcsolatunk van, azokkal az emberekkel dolgunk
van, feladatunk. Ha együtt dolgozunk, játszunk az életben, akkor azt
mindketten élvezzük. Ők nem csapnak be.
A karmikus kapcsolat erejét a jobb érthetőség kedvéért egy 0-100
terjedelmű skálán ábrázolva a következő lehetőségekkel találkozunk.

Emberi kapcsolatok
kapcsolatot jelent, jó barátságot, stabil párkapcsolatot jelent, és kötődhet hozzá jó illeszkedés szerelem-szex-házasság terén.
A 70-80-90-es tartomány nagyon erős kötődést jelent, nevezhetjük sorszerű kapcsolatnak. Elég ritka. Tökéletes barátság.
Kiemelt együttműködési lehetőség közös célok megvalósítása érdekében. Párkapcsolat esetén nem lehet szétrobbantani a kapcsolatot,
nagyom magas szintű kötődést jelenthet szerelem-szex-házasság
terén. Az ilyen erős kapcsolat gyakran vezet egymástól való függőséghez.
Ezeket a kapcsolatok az ember érzi első pillantásra, legfeljebb nem vállalja fel. Csak egy lehetőség, élni kell vele. Ők lesznek
a barátaink, sorstársaink. Hiszen ez előre meg lett beszélve.
A karmikus kapcsolat kiteljesedését gátolhatja, ha az egyik
fél lelkileg, szellemileg beteg és emiatt nem tud illeszkedni társához.
De az is előfordulhat, hogy egy életen át nem vállalja fel azt a
karmikus kapcsolatot. Az ilyen élethelyzetek újabb karmikus kapcsolatot tudnak generálni egy következő életben.

5.2.

Pozitív energia áramlása, a kapcsolat dinamikája

Egy ilyen típusú kapcsolat vagy van, vagy nincs. Ha nincs akkor
értéke 0. Legtöbb embertársunkkal ilyen a kapcsolatunk.
A 10-20-as tartomány azt jelenti, hogy van, létezik a kötődés,
érezhető, egész életre szóló barátság, vagy szerelem is lehet belőle.
Mindenkinek sok ilyen kötődése van.
A 40-50-es tartomány magas szintű kötődést jelöl, mindenkinek van néhány ilyen jellegű kapcsolata. Ez az érték már szoros

Minden gondolat, szó és cselekedet nem más, mint energiaáramlás. A pozitív energiák áramlása azt jelenti, hogy a másik ember felé olyan gondolatokat, szavakat és cselekedetek indítok, amelyek számára kedvezőek, őt segítik az élete alakulásában. Ennek
legegyszerűbb formája, mikor jó szívvel gondolok valakire, jót kívánok neki. Eléggé meglepődik a mai ember az ilyesmin, hiszen leginkább szitkozódni, átkozódni szoktunk, veszekedni és rossz gondolatokat küldünk embertársaink felé. Legtöbbször ez alól nem kivétel
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házastársunk, szülőnk, vagy akár gyerekünk, az idegen emberekről
nem is beszélve. A gondolatokon és szavakon túl fontos még a cselekedetek megemlítése. Nem az számít jó cselekedetnek, amit én
annak ítélek meg. Nem az a segítség, amikor a kisiskolások átviszik
a vak nénit az utca másik oldalára, még ha az nem is akart átmenni.
Segítség az, amikor pont azt teszem és pont úgy, ahogy a másik
félnek arra szüksége van. Ha valaki szomjas és adok neki egy pohár
vizet, akkor az segítség. Ha víz helyett sósmogyorót adok neki, akkor az messze nem segítség, pedig biztosan többe kerül.
A pozitív energia áramlása jellemzi a kapcsolatot, pontosabban ez maga a kapcsolat dinamikája. Ha két fél között erősen áramlanak a gondolatok, szavak, és tettek, akkor a két ember közötti
kapcsolat aktív, azaz történik valami, zajlik közöttük valami. Ez lehet
párkapcsolat, lehet munkakapcsolat, vagy barátság stb.

A szokott 0-100 skálán ábrázolva, a 10-nél kisebb érték esetén a kapcsolat inaktív, nem működik. Lehet egy 80-as karmikus
kapcsolat, azonban egy 5-ös pozitív energiaáramlás azt jelenti, hogy
érdemben nem történik semmi. Az ilyen emberpár nagyon jól meg
van egymással, bármilyen társaságban azonnal megtalálják egymást, egymás mellé ülnek minden esetben, jól elbeszélgetnek bármiről, de életüket meghatározó döntéseket nem hoznak együtt, nem
segítik egymást meghatározó módon.
A 10-20-as tartomány azt mutatja, hogy a kapcsolat aktív. Itt
már sok minden történik, ami meghatározó jellegű mindkét ember
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életében. Egy ilyen szintű pozitív energiaáramlás már egy aktív barátságot, vagy egy jó házasságot takar.
A 30-40-es tartomány egy intenzív, erős pozitív energiaáramlást jelent, amely meghatározó jellegű mindkét fél életében. Ez takarhat egy jól működő közös vállalkozást, vagy egy jól működő közös életet, dinamikus barátságot, vagy egy tökéletes házasságot.
Az 50-60-as tartomány már nagyon intenzív, nevezhetnénk
sorszerűnek is. Itt már gyakran beszélhetünk függőségről is. És ez
korlát is. Egy kapcsolat, melytől nem tudunk szabadulni az életben.
A pozitív energia áramlása magas értékek esetén sem jelenti
azt, hogy egész nap egymást nyaggatjuk telefonon, egész nap
egymással pletykálunk a szomszédunkról, a főnökünkről, vagy a
világról. Ez egy értelmes energiaáramlás. Olyan, egymást segítő
gondolatok, szavak és cselekedetek, amelyek építő jellegűek. Lehet,
hogy hetente, kéthetente egyszer beszélünk vagy találkozunk, de
annak mindig van értelme. Ez az energiaáramlás építő jellegű.
Az ilyen barátság teljesen más, mint a ma divatos „kibeszélő” kapcsolatok, melyek célja sokszor csak az unalom elűzése. Azok az
energiák nem pozitívak, és idővel hatalmas energiatöbbletet generálnak, amit a létezés erői ki fognak egyenlíteni, lehet, hogy számunkra kellemetlen módon.
Házasság esetén a magas értékű pozitív energiák áramlása
azt jelenti, hogy a házasság élő, erős kapcsolat. Sok minden történik, ami építő jellegű. Egy karmikus kapcsolatra, és karmikus szerelemre épített házasság, ahol magas az energiaáramlás, az tényleg
nem túl gyakori, viszont igen látványos. Elszakítani nem lehet. Általában sorszerű és különös küldetése van. Ők azok, akik 30-40 évet
is tudnak együtt élni boldogságban, majd körülbelül egy időben halnak meg.
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gyógyászati betegségek, prosztata problémák), vagy egyéb formákban is.
Nyilván a felőrlő erő mértéke függ a negatív energiaáramlás
erejétől. A 10-15-ös érték évekig fejti ki hatását, míg látható lesz a
materiális eredmény. A 20-30-as érték három év alatt is látható lesz.
Az ennél nagyobb érték azt jelenti, hogy például nem tudnak hoszszabb ideig egy helyiségben tartózkodni.
A negatív energia áramlása igazából egy összefoglaló fogalom. Sok mindent takar, sok egyéb jellemzőnek az eredője. Akik
például nem illeszkednek egymáshoz az enneagram szerinti karaktereik szerint, vagy a csillagjegyeik szerint, azok között nagymértékű
a negatív energiák áramlása. Akik a már említett jellemzők szerint jól
illeszkednek, azok között a negatív energiák áramlása nagyon csekély, vagy nem létezik.

Az összeférhetetlenség azt jelöli, hogy mennyire nem illeszkedünk egymáshoz. Ha veszünk egy pendrive-ot és csatlakoztatni
szeretnénk a számítógépünkhöz, akkor joggal várjuk el, hogy ez a
csatlakozás tökéletes legyen. Amikor tökéletes, nincs összeférhetetlenség. Ha kicsit lötyög, nagyon lötyög, hogy szinte kiesik és egy
gyufaszállal kell beszorítani. Vagy ellenkezőleg. Nagyon szorul,
esetleg kisebb ütögetéssel kell illeszteni, mondhatjuk, hogy a
pendrive és a csatlakozó nem illik egymáshoz. Jelen esetben teljesen mindegy, hogy a pendrive van elméretezve, vagy maga a számítógép USB csatlakozója. Lényeg, hogy egymáshoz viszonyítva
nem illenek össze. Sőt biztos van másik olyan pendrive amelyik jobban illeszkedik a számítógépünkhöz. Ez azt jelenti, hogy ha két ember nem illik össze, attól még mindketten nagyon jól tudnak illeszkedni másik két személyhez. Csak egymáshoz nem. Ilyenkor érdemes egymástól békében elbúcsúzni és külön utakra indulni.
A szokott 0-100-as skálán elemezve, a 0 érték a legjobb, hiszen ez esetben az összeférhetetlenség értéke 0, azaz nincs illeszkedési probléma. Ez akár barátság, akár házasság esetén a maximális boldogságot jelenti.
A 0-5 tartományban levő negatív energiaáramlás nevezhető
tüskének, azaz szurkálja időnként a másikat, de nem ejt rajta nagy
sebeket. Ez az érték akár barátság, akár házasság esetén elviselhető, igaz nem lesz unalmas a kapcsolat.
Az 5 feletti érték nevezhető eróziónak, azaz lassan felőrli
mindkét felet. Egy olyan folyamatosan fenntartott negatív energiaáramlást takar, mely felőrli a másik ember idegeit, lelkét, majd fizikai
betegségekben nyilvánul meg (gerincproblémák, csontritkulás, nő-

Az emberi kapcsolatokról egy nagyon reális áttekintést ad, ha
a fent említett három tényezőt együtt nézzük. Ezek az energiaáramlások nem egy-egy kapcsolat egyetlen tényezői, hanem a különböző
megnyilvánulások eredői. Érdemes úgy tekinteni az emberi kapcsolatok energetikai értékelését, mintha lenne két mágnesünk, amit
közelítünk egymáshoz. Ha van közöttük karmikus kapcsolat akkor
kezdik vonzani egymást. A vonzó erő mértékét meghatározza a
karmikus kapcsolat mértéke. Minél nagyobb, annál erősebb a vonzás. Ha nincs karmikus kapcsolat, akkor a két mágnes nem vonzza
egymást, hanem úgy viselkedik, mint két, egymás számára közömbös vasdarab. Amikor a két mágnes a vonzás következményekép-
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pen közelebb kerül egymáshoz, akkor beindulhat egy erős energiaáramlás közöttük. Ez a kapcsolatuk dinamikája. De az is lehet, hogy
kezdik kissé taszítani egymást, mert negatív energiaáramlás indul
be közöttük. Sőt egyszerre lehetnek pozitív és negatív erőáramlások
is, és ezek fenntartanak egy bizonyos egyensúlyt, egy bizonyos távolságot a két mágnes között.
Néhány példa emberi kapcsolatokra, a következő képlet
alapján: karmikus kapcsolat (pozitív energiaáramlás – a kapcsolat
dinamikája; negatív energiaáramlás - összeférhetetlenség). A
szokásos 0-100-as skálán értelmezve a következő tipikus lehetőségek fordulnak elő.
20(25;0) – stabil karmikus kapcsolat, kellő pozitív energia (jó
a kapcsolat dinamikája), és nulla negatív energia (nincs összeférhetetlenség), jó barátság, különösebb viták nélkül, stabil és kellően
boldog, nyugodt házasság.
20(25;-10) – stabil kapcsolat, kellő pozitív energia (jó a kapcsolat dinamikája), azonban a negatív energia miatt elég sok ütközési terület van; a karmikus kapcsolat fenntartja a barátságot/párkapcsolatot, azonban a boldog pillanatok mellett vannak viharfelhők is rendszeresen.
50(40;0) – magas karmikus kötődési szint, nagy pozitív
energiaáramlás (intenzív kapcsolat), és nulla negatív (nincs összeférhetetlenség), így ez a barátság/párkapcsolat nagyon sikeres, boldog és kiegyensúlyozott minden téren, ideális állapot.
50(30;-25) – az ellentétes erők hasonló nagyságrendje miatt
inkább egy kutya-macska barátság/párkapcsolat, azonban a magas
szintű karmikus kapcsolat átsegít a nehézségeken egy egész életen
keresztül, sok esetben a külvilág egy végtelenül boldog kapcsolatról
szokott beszélni, az igazat az tudja, aki belülről éli meg a kapcsola-

tot, hiszen a negatív erők eróziója ott hagyja a nyomát előbb lelki
majd testi szinten.
75(50;0) – sorsszerű kapcsolat, elég ritka, mindig komoly
küldetés áll mögötte, párkapcsolatban komoly kötődést jelenthet
szerelem-szex-házasság terén is, gyakran függőséget okoz.
Amikor a karmikus kapcsolat 0, azaz nincs ilyen kötődés, akkor ellentétben a karmikus kötődéssel, az ember legtöbbször azt
mondja embertársának, amit az szeretne hallani, ezért az ilyen illeszkedés elsőre gyakran tűnhet barátságnak, de nem mindig az. A
saját érdek gyakran felülírja a kapcsolat jellegét, mondanivalóját.
0(0;0) – nem sok közünk van egymáshoz, se jót, se rosszat
nem teszünk egymásnak, ettől még nagyon jól ki tudunk jönni egymással, tűnhet ez barátságnak is, mert nem bántjuk egymást, azonban nem sok segítséget lehet a másik féltől várni (remélni) szükség
esetén.
0(30;0) – segítőkész barátság, vagy egy egész jól induló házasság, mely azonban a kihaló érzelmek miatt lankadni kezd. Az
ilyen házasságot tudatosan, közös erővel fenn lehet tartani, igaz
kevés érzelemmel.
0(30;-25) – se vele-se nélküle kapcsolat, eleinte sok boldogsággal és kevesebb problémával, majd egy évtized múlva inkább
több probléma és kevesebb boldogság, egy biztos, nem lesz unalmas az élet.
0(0;-20) – tipikusan az a kapcsolat, mely felőrli az ember
energiáit. Sokszor az egyik fél az enneagram szerint egy uralkodó
típus és már ez maga elég a negatív erők áramoltatására. Az ilyen
kapcsolat lelki és testi betegségekbe vezet és mindenképp megnehezíti és lerövidíti mindkét fél életét. Egy ilyen kapcsolat „kipihenése”
sokszor hosszabb idő, több év is lehet.
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Általában elmondható, hogy minél nagyobb pozitív és minél
kisebb negatív erők áramolnak két ember között, azok annál jobban
illeszkednek egymáshoz. Az ideális a nulla negatív erő, ez maga a
végtelen nyugalom, kevés a párkapcsolatból fakadó betegség, ez a
hosszú és békés élet lehetősége. Ha van karmikus kötődés is, akkor
a kapcsolat egy életre szól.
Ha a negatív erők nagyobbak, mint a pozitív erők, akkor az a
kapcsolat tönkretesz. Ebből ki kell lépni mihamarabb. Egy házasságból könnyen ki lehet lépni, de egy szülő-gyerek, vagy egy
anyós/após kapcsolatból már nehezebb. Ilyenkor fontos tudni, hogy
a negatív erő csak akkor hat rám, ha foglalkozom vele. Igaz, hogy
mindig áramlik felém, de ha nem vagyok vevő rá, akkor elmegy mellettem anélkül, hogy érintene (a tévé félelmet keltő híradója csak
akkor hat rám, ha bekapcsolom és megnézem).
Ha egy negatív energiát áramoltató ember több száz kilométerre
lakik tőlem, és nem tartok fenn vele semmilyen kapcsolatot, akkor
nem érintenek az ő negatív energiái. Azonban ha hetente telefonálunk, és ő részt vesz napi szinten az életemben, azaz mindet tud,
számon kér és tanácsokkal lát el, akkor ugyanúgy hat rám. Gyakorlatilag meg kell halnia számomra. Ami belefér egy sérülésmentes
kapcsolatba, az nem más, mint egy háromnapos találkozó évente
egyszer, valamilyen nagy családi ünnepen.

Emberi kapcsolatok

Az emberi kapcsolatok különleges fajtája. Sokfajta barátságnak nevezett kapcsolat létezik. Van, amelyik földi értékrendre épül.
Például pletykálkodás, a másik kibeszélése, anyagi érdek miatti kötődés, az unalom elűzése, vagy egyszerű függőségi állapot. Férfi és

nő között sokszor előfordul a „barátság”, mely gyakran csak az udvarlásnak egy „engedélyezett” formája. Ha például a nő férjnél van,
akkor „mit szól a világ” nevű sztereotípia uralkodik a tudatunkban.
Ellenkező esetben, mikor a férfinek van felesége, elnézőbb a sztereotípia.
Az igazi barátság ettől teljesen eltér. Egyfelől nagyon ritka.
Az ember el sem meri hinni, hogy létezik. Másfelől valódi barátság
csak karmikus kapcsolat esetén létezik és tud működni. Ez a felsőbb
szintű kapcsolat is csak egy lehetőség és nem egy kötelező dolog.
Minden embernek sok karmikus kapcsolata van. E sok kapcsolat
közül előfordulhat, hogy az egyikhez kötődhet karmikus szerelem
által, vagy karmikus barátság által. E két utóbbi kizárja egymást,
tehát vagy az egyik, vagy a másik. Viszont mindkettő egy életre szól.
A barátság az jelenti, hogy az ember rászánja az idejét és elvonul a barátjával, aki lehet azonos vagy különböző nemű, hasonló
vagy eltérő korosztályú. Az ember önzetlenül átadja testét és lelkét
a másiknak, attól pedig megkapja azét. Érzik egymás rezgését,
egymás gondolatait. A kettőjük közös tudata egy közös fejlődést
eredményez, megoldásokat ad a saját életük problémáira. A baráti
találkozó egy meditáció. Tértől és időtől független. Egy magasabb
síkban való együttlét. A magasabb sík, magasabb tudatot eredményez, így jobban átlátjuk a világ dolgait, és felül tudunk emelkedni
saját problémáinkon, kívülről tudjuk magunkat látni. Két barát találkozója mindig szinergikus hatású, megtöbbszörözi az erőiket. Ilyenkor még a fizikai fájdalmak is enyhülni tudnak.
Egy baráti találkozó méltó levezetése egy olyan esemény,
amelyik materiális szintű, és mindkét félnek jól esik. Nők tipikusan
elmennek egy ruhaboltba nézelődni, vagy sétálnak egyet egy szép,
természetes helyen. Férfiak gyakran kötnek ki egy műszaki üzlet-
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ben, vagy isznak egy sört. Levezetés nélkül a találkozó nem az igazi, ahogy egy meditációból is vissza kell térni a valóságba. A baráti
találkozó lehet néhány órás, félnapos, egész napos, de semmiképp
sem szabad előre időhatárokat szabni.
Az igazi barátság távol áll attól, hogy rendszeresen, naponta
hívogassuk egymást. De ha találkozunk, akkor az emlékezetes lesz.
Ilyenkor nem engedjük, hogy folyton csengjen a telefonunk, nem
nézzük az óránkat, nem szervezünk erre az eseményre egy másikat, hogy rohannunk kelljen, nem rázzuk a lábunkat idegesen, hogy
sietünk, és a találkozó végeztével nem tépünk haza padlógázzal,
hanem egy közös levezető programmal zárunk. Ha nem kellő alázattal veszünk részt ebben az eseményben, azaz rohanunk, mert vár
egy másik barátunk, folyamatosan cseng a telefonunk, idegesek
vagyunk, mert már fél órája késében vagyunk, akkor a barátnak nevezett embertársunkba tüskét szúrunk. Ha túl sok emberbe, túl sok
tüskét szúrunk a viselkedésünkkel, akkor nem lesz barátunk. Egy
sem. Se nő, se férfi.
Amikor barátunkra ily módon nem figyelünk, pedig ő alázattal
átadta egész lényét ennek a találkozónak, eseménynek, mi pedig
ebből viccet űztünk, akkor ez egy tüske. Ha nem vagyunk alkalmas
állapotban a barátkozásra, akkor ne tegyük. Sokkal több rosszat
tudunk tenni, mint jót. Aki csak kapkod, futkos, abban egy nagy káosz uralkodik. Azonban a bennünk levő káosz nem csak bennünk
van, hanem megjelenik a kinti világunkban is. Még ha az egész világ
rendben is van, a mi külső kis világunkban káosz fog uralkodni.
Rendet tenni belül kell. Erre legjobbak a barátok, a karmikus kapcsolatok, mert ők önzetlenek. Barátkozzunk tudatosan és őszintén.
Adjuk oda magunkat önzetlenül a másiknak, és fogadjuk őt el önzetlenül. A csoda nem marad el.

Az emberi kapcsolatokra épül egész életünk. Érdemes lenne
párválasztás előtt tisztába lennünk azzal, hogy ki a párunk. Bele
vágjunk-e egy házasságba, gyerekvállalásba? Legtöbbször az önismeret teljes hiányával lépünk ki az életbe, vagy be egy házasságba. Mikor magunkat sem ismerjük, akkor mit tudunk a másik félről?
Egy illúzióhoz férjhez menni nagy csalódás lesz, de az is lehet, hogy
betegség. Egy karmikus barát ezt tudná előre jelezni, ha lenne, aki
hallgatna rá. De a szerelem vak. Még a földi szerelem is.
Nem véletlenül van ma olyan sok válás, vagy egyenesen házasság
nélküli párkapcsolat, mert az emberek nem ismerik a másikat és
félnek szoros kötelékeket kiépíteni. Egy nem működő laza kapcsolatból könnyű kilépni, míg egy házasságból sokkal drágább mulatság.
Nem mindig a „helyes” döntés a jó döntés. Nem mindig a logikus, elvárt viselkedés a jó viselkedés hosszútávon. Tűnhet valami
logikusnak, vagy valamilyen megfelelési kényszer által ésszerűnek,
azonban nagy árat fizethetünk érte.
Másik fontos terület az üzleti élet. Ha vállalkozásunkat, cégünket olyanokkal építjük fel, akikkel kötődésünk van, akkor nem
lesz belső ellenség, amelyik bomlasztaná a vállalkozást, nem lesz
belső erózió. A karmikus kötődés következménye, hogy sosem fog a
másik fél becsapni. Lehet hogy mond olyat ami nem tetszik nekem,
lehet, hogy még olyat is tesz, azonban ez hosszabb távon biztos,
hogy jó lesz számomra. Az ilyen kötődés következménye, hogy sosem fog meglopni, becsapni a másik fél, tényleg vakon megbízhatunk egymásban. Ismerve még az energiaáramlásokat, jól lehet tudni, hogy melyik beosztottól mit lehet elvárni, kire lehet számítani és
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kire nem. Egy cég meghatározó vezetőit kielemezve vázolható a
cég jövője, illetve a várható problémák tárháza. Jelenleg egyre jobban kezd divat lenni, hogy nagy amerikai cégek az állásinterjúk során a jelentkező olyan jellemzőit is feltérképezik, mint az enneagram
szerinti karaktere, illetve egyéb olyan jellemzők, amiből a kapcsolat
dinamikája, vagy éppen az összeférhetetlenség kiderül. Ők a cég
sikerét nem bízzák a véletlenre.
Sajnos a modern emberek többsége nem tanulja sem otthon
a szüleitől (sokszor ők sem tudják), sem a tágabb közösségekben
(iskola, munkahely) az emberi kapcsolatok értelmezését, működtetését. Ennek következménye, hogy egy végtelenül torz, valótlan énképe és legalább ennyire valótlan világképe alakul ki. Az ilyen ember rossz jeleket küld a világ felé, mert nem ismeri a „kódrendszert”
és a világból érkező jeleket is rosszul „dekódolja”. Ennek következtében egy végtelenül nagy káosz alakul ki az illető fejében. Ez a
káosz képes eljuttatni az embert a megbolondulásba, betegségekbe, de egy rosszul sikerült életbe mindenképp. Sosem késő megtanulni az emberi kapcsolatok értelmezését, üzemeltetését, ápolását,
és ilyenkor gyakran teljesen új életet kell kezdeni, mert az előző
rossz alapokra, ingoványra épült és legtöbbször már teljesen elsülylyedt.

Emberi kapcsolatok

Az emberek többsége (99%) képes érezni a kapcsolata jellemzőit, csak legfeljebb nem akarja. Egy házasságban mindkét fél
érzi, ha az nem jól működik, csak legfeljebb nem akarnak tudomást
venni róla, mert nem akarnak változtatni. Mert azt mondja a sztereo-

típia, hogy holtomiglan-holtodiglan. Még akkor is ha belehalunk. Pedig mindenkinek jogában áll boldognak lenni, egészségesnek és
örülni az életnek. Azt a néhány évtizedet nem elszenvedni kell ezen
a bolygón, hanem a lehetőségek keretein belül irányítani az eseményeket, ráadásul oly módon, hogy nekünk jó legyen. Igen önzőnek
kell lenni, félre kell tenni minden sztereotípiát és merni kell változtatatni. Ne az egónk vezéreljen, hanem a szívünk. Aki nem vállalja fel
az érzéseit, hanem a rideg logikára építi érzelmi életét, annak szívritmuszavara lesz. Semmilyen gyógyszer nem szünteti meg ezt,
csak az érzelmi élet szabadon engedése és a logika háttérbe szorítása. Mikor egy férj érzi, hogy a felesége kezd tőle távolodni, akkor
javasolja, hogy ne változzon, ne olvasson olyan könyveket, amelyek
által felvilágosultabb lesz, hanem maradjon mellette, és közben emlékezteti a kötelességére.
Amikor egy feleség érzi, hogy nem jól működik a házassága, akkor
vagy a félelem által vezérelve még görcsösebben ragaszkodik a már
nem működő kapcsolatához, mondván, mi lesz velem, ha 30-40
évesen egyedül maradok? Azonban ha bármelyik félnek megjelenik
egy karmikus kapcsolata, akkor ő szárnyalni kezd, megjelenik a
karmikus szerelem az életében, és fél év múlva már új helyen, új
kapcsolatban találja magát és azt sem tudja, hogyan került oda.
Tehát mindenki érzi ezeket az erőket. Még azt is érzi, hogy jó a
munkahelye vagy sem, tud illeszkedni a főnökéhez, beosztottjához
vagy sem.
Vannak olyan emberek, akik ezeket az erőket ki tudják mérni.
Ők a következő fejezetben említett szuperérzékenyek és
hiperérzékenyek. Vannak, akik különböző ezoterikusnak nevezett
módszerekkel megmondják konkrétan ezeket a számokat, de olyanok is vannak, akik csak ránéznek a két emberre és fejből mondják
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a számokat. Ettől függetlenül szoktam tanítani cégek vezetőinek,
hogy bátran nézzék üzleti partnerük auráját beszélgetés közben.
Egy perc alatt érzések jönnek át a másik féltől. Ha jó érzések vannak, akkor kössenek üzletet. Azonban ha rossz érzéseik támadnak,
esetleg rosszul kezdik érezni magukat, kellemetlenül, akkor semmiképp se tárgyaljanak tovább.
Egyre több cégnél a világban, egy komolyabb beosztás betöltésének a feltétele a megfelelő energetikai illeszkedés. A felvételi
bemutatkozás során ott ül a háttérben egy „olyan” képességű ember, aki felméri az energiaáramlásokat, összeférhetetlenséget a
céggel, osztállyal, főnökkel és az ő szava döntő, hiszen hiába van
valakinek végtelen sok végzettsége, ha összeférhetetlen a céggel.
Ahogy a nagy nemzetközi cégek között egyre nagyobb a verseny,
úgy egyre jobb szervezeteket kell kialakítsanak. Van néhány nagy
cég, amelyik most van felfutóban, stabil belső energetikai rendszerrel, ők lesznek a jövő nyertesei. Ugyanis a céges élet is olyan mint a
házasság, csak a belső stabilitás révén lehet hosszú és egészséges
a kapcsolat. Magyarországon is akad már néhány ilyen cég, ahol
kikérik hozzáértők ilyen jellegű szakértelmét. Itt a tulajdonos nagyon
tudatosan építi a cégét és tevékenységét, és ahogy régen a vezető
kikérte saját sámánja véleményét harc előtt és közben, ma az ilyen
tudatos cégek is alkalmazzák az ilyen „extra” tudást.
Nem csak az emberi kapcsolatok mérhetők, hanem egy ember és egy ország között, egy ember és egy cég között, azaz mindennel mérhető kapcsolat, amivel csak kapcsolatba kerülhetünk,
akár egy autóval is. Amikor egy embernek kimérhető a kapcsolata
különböző országokkal, akkor az nem más, mint a különböző életutak feltérképezése. Ez nem jelenti a saját élőhely elhagyását, hanem éppúgy, mint az asztrológia, csupán a lehetőségek feltárását.

Tengerpartokon, romantikus üdülőhelyeken gyakran látni 70
éves szerelemes párokat, akik boldogok, néha félrevonulnak és akár
egy óráig is tudják szótlanul ölelni egymást, átveszik egymás rezgését, egy végtelen kozmikus utazás részesei. Ők azok, akik karmikus
szerelemben öregedtek meg. Mikor egymás szemébe néznek, akkor
két lélek látja egymást (a szem a lélek tükre), két végtelen szellem
boldog együttléte, és azt sem veszik észre, hogy közben megöregedett az anyagi ruhájuk. Ez a boldog párkapcsolat. Itt két lélek talált
egymásra és nem a testük, nem az anyagi érdekek, ezért kapcsolatuk örök és megbonthatatlan.
A párkapcsolat az iskolában kezdődik. Lehet, hogy hamarosan a szakközépben is tananyag lesz a Holdra szállás kiszámolása,
azonban az életről semmit sem tanulnak a gyerekek. Egyre inkább
semmit. Nem ismerik az emberi lét alapjait, az élet valós körforgásait. Ugyanúgy saját magukat sem ismerik. Önismeretük abszolút nulla. Pedig az életben ez a belépőszint. Aki nem ismeri saját magát,
saját karakterét, később a másikat sem, nem tudja, hogy ő kihez tud
illeszkedni, annak nem lesz hosszú életű a párkapcsolata.
A párkapcsolat rögzítése a házasság. Ez gyakorlatilag egy
birtoklevél. Megvettük egymást. Egy életre „jogom van” a másikat
uralni. Ezzel a tudattal meg is szűnik a párkapcsolat minden varázsa. Pedig alapigazság, hogy minden nőt le lehet egyszer venni a
lábáról, na de megtartani, az a kihívás. A sámáni világban másképp
volt és van ma is. A fogadalom egyszerű volt: „ameddig örömet és
boldogságot okozok neked, addig veled maradok”. Ez a szemlélet
egy állandó késztetést jelentett a párkapcsolatot illetően, nem lehetett hátradőlni, hogy az enyém, megvettem. Az igazi házasság a

147

Csalogány

Csalogány

I. Ébredés

5.8.

Párkapcsolat

I. Ébredés

148

Emberi kapcsolatok

Emberi kapcsolatok

szabadság odaadásáról szól és nem annak elvételéről. Amikor a
társamat szabadon engedem és ő önszántából velem van, mert az
neki jó, az az igazi párkapcsolat.
Ha egy párkapcsolat nem jól működik, akkor mindkét fél
olyan betegséget hoz létre magának, mely érinti a nemi szervét. A
nőknél még a gyerekvállalás kérdései is képbe kerülnek, így jön
létre az endometriózis.
Ha a párkapcsolat nem jól működik, akkor el kell válni. Mielőbb,
hogy a lehető legkevesebb kárt okozzuk egymásban. Legnehezebb
felismerni a problémákat. Az ember, a feje tetejéig ül a problémákban, melyeket lassan megszokott, melyek már lehet hogy hiányoznának ha nem lennének, fél az egyedülléttől, és észre sem akarja
venni, hogy nem ezt kereste. Észre sem veszi, hogy boldogtalan,
hogy esetleg a másik rabszolgája lett, vagy kettőjük között akkora a
szakadék, nem hogy átlépni nem tudják, hanem át sem látnak. A
nem megfelelő párválasztás következménye gyakran csak néhány
év együttlét után derül ki, hogy gigantikus tudatszint különbség van
a két ember között, hogy annyira eltérő az érdeklődési területük,
hogy nincs miről beszéljenek. Ennek következménye, hogy nem
tudnak fejlődni. Az egyik fél intelligens és okos, és őt teljesen viszszahúzza a párja. Az ilyen konfliktusok megmérgezik a kapcsolatot,
megbetegítik mindkét embert, és hiába futkosnak orvoshoz, helyettük semmilyen gyógyszer nem fogja megoldani a problémájukat.
Sokszor a férfi házasodik érdekből, talál egy vagyonos lányt,
itt mindig önértékelési problémák fognak fellépni, melyek nagyon
kemény gerincbetegségeket fognak okozni, a nemi szerv betegségein túl. Sok férfi talál egy nagyon szép lányt, és esze ágában sincs
azzal foglalkozni, hogy az belülről ki lehet, melyek a belső tulajdonságai. Aztán ahogy eltelik három-öt év, meg is unja az egészet, a

legutolsó érzelem morzsa is eltűnik a férfiúi szívből. Jönnek viszont
megállíthatatlanul mindkét fél részéről a betegségek.
Sokszor fordul elő, hogy valaki a párkapcsolati problémák
elől a munkájába merül. Érzi a problémákat, de nem mer szembenézni velük, sőt fel sem meri ismerni őket. Ha a két fél tud illeszkedni egymáshoz, azonos a tudatszint, érdeklődési terület, akkor ki lehet lépni a helyzetből, de csak valamilyen közös kapcsolódási terület megtalálásával. Kell találni valamit, ahol mindkét fél együtt tud
fejlődni, és a szinergikus hatás révén kapcsolatuk nagyságrendekkel
fog fejlődni.
Az olyan párkapcsolatban, ahol a felek nincsenek hasonló
tudat és világnézeti szinten, ott az egyik fél mindig energiavámpír,
akarva, akaratlanul. Nagyon sok író, művész, vagy egyéb terület
szakembere akkor vált híressé, amikor elvált. Ekkor felszabadultak
energiái, és akár egy év alatt olyan sikereket ért el, amiket korábban
soha. Ráadásul mindig megtalálták a békét, szerelemet, nyugalmat,
boldogságot. Ilyenkor sosem szabad rossz gondolatokkal a múlton
rágódni, el kell fogadni érzelemmentesen és tovább kell lépni. Ha az
erdőben kirándulunk, akkor mindig előre nézünk, az utat és a távolt
fürkésszük, és nem a már megtett úton aggódunk, rágódunk.
Legtöbb gond abból fakad, hogy nem ismerem magam, és
nem ismerem azt az embert, aki a társam szeretne lenni. Hosszú
távú párkapcsolatot nem lehet építeni nem illeszkedő karakterek
kapcsolatára, mert ennek következménye a gyógyíthatatlan betegség. Ebben jó segítséget jelent az enneagram.
A jó párkapcsolat feltételezi a közös fejlődést minden téren.
Az élet értelme a fejlődés. A fejlődés egy jangos állapot. A jines állapot a mozdulatlanság, maga a halál. Egy párkapcsolat akkor jó, ha
mindig tudunk egymásnak mondani valami újat, valamit amiből a
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másik fél tanul. Nem a tévésorozatokat kell megbeszélni, mert azokat úgyis csak akkor nézi az ember, ha üres az élete. A szeretet
nem egy csöpögős valami, hanem azt jelenti, hogy felelősséget vállalok a másik fél fejlődéséért. A szeretet a figyelem és a pozitív
energiaáramlás együttes jelenléte.
A jó párkapcsolat egy karmikus szerelemmel indul, amely egy magas szintű rezgés egy másik világból és célja, hogy összekössön két
embert. Ez egy életre megmarad. Semmi köze a házassághoz.
A párkapcsolat velejárója bizonyos esetekben a féltékenység. Ez egy negatív erő, és a belső üresség miatt alakul ki. Akinek a
lelkében a szerelem lakik, annak a lelkében nem tud a féltékenység
megszületni. Akiben fény van, abban nem tud kialakulni a sötétség,
mert a sötétség nem más, mint a fény hiánya. A féltékenység nem
más, mint a szerelem hiánya. Amikor a párkapcsolat nem más, mint
fizikai birtoklás, és egyetlen célja a birtoklási vágy kielégítése, akkor
könnyen kialakul a féltékenység. Ilyenkor a másik fél ne legyen
büszke arra, hogy a párja valaki más miatt féltékeny rá, hanem nyugodtan gondolkozzon el azon, hogy a kapcsolatuk üres. Egy kapcsolat nem a szabadság elvételére épüljön, hanem a szabadság
odaadására. Ha szerződéssel és lánccal (anyagi világ „értékei”) kötjük magunkhoz a párunkat, akkor előbb-utóbb megjelenik a féltékenység, egy negatív erő, mely soha nem fogja összetartani a házasságot, hanem ellenkezőleg, bomlassza azt. Ez az energiakiegyenlítődés elve.
Érdekes helyzet, mikor két nő verseng egy férfiért. Sokszor
erre még a férfi büszke is. Pedig ez nem más, mint a férfi gyengesége. Neki kell döntenie, mielőtt a versengés véglegesen elfajulna.
A férfi gyengeségének, döntésképtelenségének az árát jelen esetben két nő fizeti meg. A versengés során legritkább esetben születik

A földi szerelem mindig valamilyen anyagi indíttatásból jön
létre. Például egy férfi először találkozik igazából egy nővel, megtet-
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meg a „jó megoldás”. Ennek sokszor egy életen át látja a kárát két
nő és egy férfi.

5.9.

Földi szerelem

A szerelem általában egy olyan érzés, amely minden mást
felülmúl. Egy tűz, mely két ember között gyúl, bizonyos céllal. Elvakul az ember, megbénul a logikus gondolkodása, Nem számít senki
más véleménye, sem szülő, sem barát nem tudja befolyásolni. A
szerelemnek küldetése van. Azért jön létre, hogy bizonyos események megtörténjenek. Általában olyan események, melyeket józan,
tiszta ésszel nem követnének el az emberek, vagy teljesen másképp. Nincs józan gondolkodás, hanem az érzelem irányít.
A szerelemnek két típusa létezik. A földi szerelem és a
karmikus szerelem. A kettő között hatalmas a különbség.
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szik neki és mindjárt el is akarja venni feleségül. Az is lehet, hogy
egy nőnek megtetszik egy jó anyagi körülmények között élő férfi és
úgy gondolja ez már elég ok a házasságra, a szerelem majd megjön, ahogy mondja a népi bölcsesség, vagy sztereotípia.
Mikor két vagyont házassággal egyesítenek, akkor a fiatalok abban
bíznak, hogy előbb-utóbb megjön a szerelem is. Ez a földi szerelem.
Ez a szerelem valamilyen anyagi indíttatású okból fakad.
Ahogy ez az ok kezd megszűnni, mint motiváció, a szerelem is enyhül, majd megszűnik. Az ok lehet a szex, pénz, szépség, és ahogy
ezeket megszokja az ember, vagy „elfogynak”, úgy nincs fenntartó
erő. Érdekes mód ez a típusú szerelem a két emberben másképp
jelenik meg. Előfordul, hogy az egyik fél szerelmes, míg a másik
egyáltalán nem. Az is lehet, hogy a másik fél csak kissé érintett. Sőt
időben el is tolódhat, azaz a feleség szerelmes az esküvője napján,
azonban a férje csak egy év múlva lesz, nála az együttlét hozza ezt
az érzést. Általában nagy a különbség a szerelem intenzitásában,
lévén, hogy más és más az anyagi motiváció.
Általában a földi indíttatású szerelem a harmadik-negyedik
évre elfogy, közben az összeférhetetlenség következtében megjelennek a betegségek különböző materiális formái (gerinc, csontritkulás, nőgyógyászati betegségek). Ezek a betegségek a hetedik év
előtt kicsúcsosodnak. Ha az össze nem illő pár elválik, akkor megszűnik működni az „összeférhetetlenségi erő”, és ekkor testi és lelki
kezelések párhuzamos alkalmazásával visszanyerhető az egészség, egy-két év alatt, tudatosan.
A földi szerelem legtöbbször olyan emberpárok között szokott kialakulni, akik nincsenek semmilyen karmikus kapcsolatban.
Legtöbbször minimális a pozitív energiaáramlás közöttük, viszont
eléggé nagy szokott lenni a negatív energiaáramlás (összeférhetet-

lenség). Rájuk szokták mondani, hogy nem illenek össze. Az egymás támogatásának a hiányából és az összeférhetetlenségből
származó testi és lelki betegségek csak akkor szűnnek meg, ha el
tudják engedni egymást. Ez azt jelenti, hogy a továbbiakban nem
táplálnak semmilyen érzést a másik fél irányába, se pozitív, se negatív érzést, nem hordják egymás nevét, egymásra utaló jelképeket,
nem tartják fenn a másik rezgését. Mivel mindenkinek vannak
karmikus kapcsolatai az életében, ezért a földi szerelemre épülő
házasságok akkor szoktak létrejönni, mikor nem a szívükre hallgatnak az emberek, hanem az eszükre, a szüleikre, az egójukra, a külvilágra, a sztereotípiákra.
Nyilván a földi szerelemre épülő párkapcsolatot lehet hosszú
ideig fenntartani, ésszel, logikával, de nem érzelemmel. Mert az ebben a kapcsolatban nincs. Ha eléggé közömbösek egymáshoz, és
mindegyik fél megtalálja a maga külsős, karmikus kapcsolatát, akkor
a két fél papíron hosszú ideig tud házaspár lenni. Tipikusan ilyen a
legtöbb, a történelemből ismert királyi, hercegi házasság.
A mai értékrend következménye az, hogy a modern házasságok nagy része szintén ebbe a kategóriába tartozik. Ezért is olyan
sok a válás. Sőt, már össze sem házasodnak. Hiszen mi tartana
össze egy családot a mai viharverős időkben, ha nincs közöttük
karmikus kapcsolat, ha nincs közöttük pozitív energiaáramlás (szeretet), ha nem a morális erők működtetik a kapcsolatot? Azt mondom, örülök a sok válásnak, mert legalább rájönnek a fiatalok, hogy
ha együtt nem megy, akkor külön kell élni, esélyt kell adni a boldogságnak. A holtomiglan-holtodiglan sztereotípia többet árt, mint használ. Le kell már szoknunk az ilyen fogadalmakról, melyek inkább
ártanak, mint használnak. Csak karmikus kapcsolatnál van értelme.
Régen rossz, ha egy kapcsolatot csak az aláírt szerződés tart össze.
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5.10. Karmikus szerelem
Az egyik női magazinban tették fel a kérdést, hogy létezneke huszonvalahány éves boldog házasságok, mert nem nagyon látni
ilyeneket. Igen léteznek, csak eléggé ritkák. Ezek a házasságok
karmikus kapcsolatra és karmikus szerelemre épülnek.
A karmikus kapcsolat egy felsőbb rezgéssíkban jön létre, célja, hogy két ember valamilyen kapcsolatba legyen életének jó része
során. Nekik küldetésük van. Mint amikor két gyerek együtt homokozik egész nap. Az együtt töltött időben lehetnek barátok, lehetnek
szerelmesek, de az is lehet, hogy hátat fordítanak egymásnak.
Tény, hogy együtt ülnek a homokozóban, és nem fogják egymás
homokvárát lerombolni, maximum együtt építeni.
A karmikus kapcsolat nem mindig jár karmikus szerelemmel, de a
karmikus szerelem nincs karmikus kapcsolat nélkül. Addig, amíg az
embernek sok, különböző szintű, és erősségű karmikus kapcsolata
van, addig általában kevés számú karmikus szerelme. Igazából ez
azt jelenti, sok igaz barátja lehet az embernek, de kevés jó házassága. Általában lehet egy nagyon erős, jó házassága, vagy több
kevésbé erős. Ezek csak lehetőségek. A mi döntésünk, hogy mit
kezdünk ezekkel a lehetőségekkel. A mi döntésünk, hogy melyiket
választjuk. De az is lehet, hogy egy földi szerelemre épülő házasságban lépünk be.
A karmikus szerelem magasabb rezgéssíkban jön létre. Ez felülírja
az anyagi rezgés síkját, amely a legalacsonyabb szintű rezgés. Ha a
karmikus szerelmet ábrázolnánk, a következő grafikont kapnánk.
A karmikus szerelem valamikor, az első találkozáskor megjelenik, de csak egy alacsony szinten. Ez azt jelenti, hogy a két ember
észrevette egymást. Lehet, hogy száz ember volt ott találkozáskor,
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de mindketten emlékeznek a másikra, akár éveken keresztül. Lehet,
hogy a kapcsolat évekig szunnyad. A karmikus szerelemnek ez az
alacsony szintje igazából nem szerelem, hanem egy információ, egy
kötelék. Egy olyan összeköttetés, ami később jól fog jönni.

Akár évekkel később aztán történik valami, és belobban a kapcsolat.
Néhány hónap alatt az egekbe szökik az intenzitása. Mivel a létezésben véletlenek nincsenek, ezért ilyenkor mindig történni fog valami, és ezt előre jelzi a kapcsolat robbanásszerű fejlődése. Mikor a
karmikus szerelem eléri a csúcsot, akkor van valamilyen esemény
csúcspontja. Ahogy az életben a feladat megoldódott, úgy lecsökken
a karmikus szerelem intenzitása, általában a maximum felére, és
ezután egész életen át körülbelül ez az érték marad. Ez az érték
körülbelül ugyannyi, mint a földi szerelem maximális értéke. Érdemes tehát elgondolkodni azon, hogy a karmikus szerelem, az igazi
érzés, kétszer erősebb, mint a földi indíttatású szerelem. Ezért aki
csak kicsit szerelmes, vagy egyáltalán nem, az még idejében gondolkodjon el a tervezett házasságon.
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Jellemzően ez a típusú szerelem mindkét emberben megjelenik hasonló mértékben, hasonló lefutással, tehát kölcsönös, párhuzamos. Ez a szerelem önzetlen, nem kötődik semmilyen anyagi
érdekhez, és kitart még a legnehezebb időkben is, akár betegségben, bármilyen nemű fogadalom hiányában is. Nincs holtomiglanholtodiglan ígéret, viszont valódi, önzetlen kapcsolat. Az ember egyszerűen érzi a lelkében a kötődést, ezt semmilyen materiális eszközzel nem lehet kiirtani. A karmikus szerelem, be nem teljesülése
esetén is, egy egész életen át elkíséri az embert, igazán boldog
csak ebben a kapcsolatban lehet, minden más csak tűnő délibáb.
Aki néhány évig él karmikus kapcsolatban és ehhez kötődő szerelemben, az megszokja azt a pozitív energiaáramlást, ami a két fél
között kialakul, ami igazából egy függőség. Ha ennek az energiaáramlásnak vége, akkor ez olyan érzés, mintha többet nem ennénk,
mert hiányzik a megszokott energia, ami stabilizált minket, tehát
örökösen éhesek leszünk. Akik erősen kötődnek egymáshoz, azok
általában egy-két év különbséggel együtt halnak meg, éppen a másik hiánya miatt.
A karmikus szerelemre épülő házasságot lehet, hogy megviseli a
hetedik év, azonban mindig fennmarad a kapcsolat. Amennyiben a
pár kapcsolata eljut arra a szintre, hogy igazi társak, akkor észre
sem veszik a minden hetedik évet.
Aki egy boldogtalan kapcsolatban él, ahol a karmikus kapcsolatuk értéke 0, a pozitív energiák áramlása szintén 0, a negatív
energiák áramlása mérhető, és találkozik egy karmikus kapcsolattal,
ahol megjelenik a tűz, ez élet, az erő, akkor ez a karmikus kapcsolat
pillanatok alatt szétrobbantja az előző, nem működő, erőtlen kapcsolatot. Azok, akik igazából kötődnek egymáshoz, vonzzák egymást, mint a mágnes.

Olyan is előfordulhat, hogy egy alacsonyabb szintű karmikus kapcsolatból kilép valaki egy sokkal magasabb szintű kapcsolat kedvéért. Ilyenkor igaz, hogy sokkal boldogabb lesz, azonban a régi kapcsolata megmarad, mint barátság. A karmikus kötődést nem lehet
sem elfelejteni, sem letagadni.
Aki egy karmikus kapcsolatból kilép egy materiális érdekeltségű kapcsolat kedvéért (pénz, szex), az egész életében boldogtalan lesz. Lehet, hogy sok mindene meg lesz materiális szinten, ami
egyébként nem lett volna meg, de lelki békéje sosem lesz, űzött
vadként éli életét, és sosem tud elszakadni a régi, karmikus kapcsolatától. Ilyen esetben gyakran hordja a nő egy egész életen át a volt
karmikus partner nevét, gyakran leveleznek, találkoznak. Egyszerűen képtelenek elszakadni egymástól.
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5.11. Érzékelés
Az ember az érzékszerveivel érzékeli a külvilágot. Az érzékelés milyenségét, azaz a felfogott információhalmaz mennyiségét és
minőségét az érzékszervek felbontóképessége határozza meg. Ez
pedig minden embernél más és más. Ezért mindenki kicsit másképp
értelmezi a körülötte zajló életet. Az egyik ember jobban hall, mint a
másik. Az egyik ember jobban lát, mint a másik. Aki vak, annak nagyon jól kifejlődik a hallása és a tapintása.
Aztán az emberhez képest a kutya nagyságrenddel jobban
hall. Ez nem csak azt jelenti, hogy jobb a „belső erősítője”, tehát az
olyan kis zörejeket is meghallja, amiket az ember nem, hanem a
hallás során keletkezett információt is jobban dolgozza fel. A kutya
már az utca végén meghallja a gazdája lépteit, és a járásnak a
I. Ébredés
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hangját meg tudja különböztetni más emberek járásának hangjától.
Ezt ugatással jelzi. A család autóját annyira ismeri a kutya, hogy
több ugyanolyan típusú, ugyanolyan motorral szerelt autó közül
egyértelműen jelzi, melyik autó a családé. Tehát nemcsak a finom,
apró hangokat hallja meg, hanem a hangok mintázatát is precízen
eltárolja emlékezetében. Azonban azt is tudja mindenki, hogy a túlzott érzékenység azzal jár, hogy hangos környezetben a kutya nem
érzi jól magát. Szilveszterkor nem bírja a petárdázást, a tűzijátékokat, mert túl hangosak számára. Ilyenkor könnyen megvadulnak és
esetleg kárt is tesznek magukban. Tehát az adottság néha hátrány
is.
Az ember megszokta, hogy a környezetének a rezgéseit egy
bizonyos tartományon belül érzékeli, felfogja, feldolgozza, reagál rá.
Vannak olyanok, akik ezen az átlagosan érzékelhető tartományon
túl is érzékelnek. Ők érzékenyebbek.
Ha megvizsgáljuk az emberek érzékenységét, akkor több kategóriát
találunk. Vannak olyanok, akikre azt mondjuk, hogy érzéketlenek.
Őket sokszor illetik meg olyan jelzőkkel, mint bunkó, tuskó, neveletlen. Pedig ők nem jók és nem rosszak, csupán kevésbé érzékenyek
a külvilág finom ingereire. Ettől ők még nagyon jó emberek.
A külvilág durva ingereit mindenki tudja érzékelni, például egy hátbavágást. Azonban a finom ingereket már nem mindenki. Akik ezeket is érzékelik, azok az érzékenyek. Ők megérzik a másik ember
hangulatát, jó vagy rosszkedvét, érzéseit.
Akik még ennél is érzékenyebbek, azok a szuperérzékenyek. Ők
képesek megérezni a mások testi és lelki bajait, ők képesek ingával,
pálcával mérni, másoknak segíteni a testi és lelki egyensúlyuk helyreállításában. Ezen túl vannak még a hiperérzékenyek, akik egyenesen a természettel tudnak kommunikálni, mint például a sámánok.

Sokszor előfordul, hogy valakinek a szomszédja nagy bulikat tart,
akár hetente hatalmas italozás és éneklés zajlik, esetleg egy vendéglő van a szomszédságában. Ilyenkor azt mondjuk rájuk, hogy
bunkók, érzéketlenek. Ugyanis bennük fel sem merül, hogy ez mást
zavarna. Svájcban, Németországban ez nem történhet meg, mert az
érzéketleneket a rendőrség a helyére teszi. Az érzéketlenek az érzékenységi skála negatív tartományában találhatók, a -100 és a 0
között. Érzéketlenség egyenlő negatív érzékenység.
Az érzékenyek az érzékenységi skála pozitív oldalán találhatók, a 0 és a 100 között. Ha elgondoljuk, hogy egy kutya egy nagyságrenddel érzékenyebb hallással rendelkezik, mint egy ember, akkor megérthetjük, hogy mekkora a különbség egy +70-es érzékenységgel rendelkező ember és a -50-es érzékenységgel (érzéketlenséggel) rendelkező szomszédja között. Ég és föld.
Azt mondják, hogy boldogok a tudatlanok. Én azt mondom,
hogy boldogok az érzéketlenek. Az, akinek a hátán fát lehet vágni,
anélkül, hogy neki belső lelki problémái keletkeznének, az örökéletű.
Neki biztos nem lesz autoimmun betegsége, depressziója. Lehet,
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Ha az emberi érzékenységeket egy vízszintes tengelyen ábrázoljuk,
akkor a következő ábrát kapjuk.
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hogy elhízik a nem megfelelő táplálkozás miatt, lehet, hogy az alkohol tönkre teszi, de lelkileg stabil marad, ugyanis ő a legkevésbé
sérülékeny. Mire egy érzéketlen ember lelki beteg lesz, arra az érzékenyek már kihaltak. Az érzéketlenek tipikus munkahelye a büntetés, ellenőrzés, számonkérés. Ha bemegy az ember egy büntetésre
szakosodott hivatalba, akkor az ott dolgozók többsége érzéketlen,
ugyanis csak ők bírják elvégezni azt a feladatot lelki sérülés nélkül,
amit rájuk bíztak, a mások megbüntetését. Ezt egy érzékeny ember
nem tudja sokáig lelki sérülés nélkül végezni. Aki érzékeny és mégis
sokáig ilyen helyen dolgozik, az durván elhízik, ugyanis elszigetelődik attól, ami ott történik, esetleg gyakran elájul, azaz nem akar részt
venni abban a világban, amelyikben él, esetleg olyan kényszerből,
hogy ott jó a fizetés.
Az érzékenyek élete még nem különösebben nehéz, azonban a szuperérzékenyek már rendesen szenvedhetnek, ha nem
tudják magukat levédeni a környezeti ingerektől. Őket a 100 és
1.000 közötti tartományban tudjuk ábrázolni. A szuperérzékenyek
jellemzője, hogy átérzik a mások érzéseit, baját, örömét. Ők biztosan nem dolgoznak egy napig sem büntető intézményben. Meg sem
fordul a fejükben. Ők nagyságrenddel érzékenyebbek az érzékenyeknél, ez sokszor inkább átok, mint áldás. Nekik sokszor el kell
vonulniuk pihenni, szeretik a csendet, sokat vannak a természetben,
ott sportolnak, fát vágnak, festenek stb. Ők sokat alszanak, ha kifáradtak, csak így tudnak regenerálódni. A szuperérzékenyeknek meg
kell tanulniuk saját magukat életben tartani. Ők gyakran szenvednek
lelki betegségekben, és innen eredő fizikai betegségekben, autoimmun betegségekben. Meg kell tanulniuk a lelküket is kezelni, napi
rendszerességgel. Nekik nagyon tudatosan kell élniük hiszen a környezetből sokkal több ingert vesznek fel, mint az érzékenyek vagy

az érzéketlenek. Számukra a környezet sokkal ingergazdagabb, és
vigyázniuk kell magukra.
Sok szuperérzékeny gyerek születik sokszor érzéketlen családba,
nyilván tanító jelleggel.
A szuperérzékenyeken túl létezik még a hiperérzékenyek
csoportja,
akik
egy
nagyságrenddel
érzékenyebbek
a
szuperérzékenyeknél. Ők azok akik, tényleg beszélnek a természettel, a széllel, nappal, vízzel, földdel. Régen ők voltak a sámánok.
Számuk nem túl nagy, néhány százra teszik. Ha lehet, ők még sérülékenyebbek, mint a többiek, ugyanakkor mindent le tudnak szedni a
létezésből. Egy sámán pillanatok alatt meg tudja mondani a nyertes
lottószámokat, azonban számára a pénznek semmi értéke. Neki
sokkal fontosabb a másnapi időjárás, az eső. A hiperérzékenyek
még ha tudják is magukról, hogy ilyen adottsággal rendelkeznek,
sokszor nehezen kezelik, mert sokszor inkább nyűgnek tűnik, hiszen
modern társadalmunk leginkább az érzéketlenségre épül.
Az érzékeny embereket meg lehet ismerni arról, hogy figyelnek a másikra és igyekeznek segíteni egymásnak. Igyekeznek belelátni mások lelkébe és úgy reagálni, ahogy az szerintük jó a másiknak. Például egy érzékeny ember, ha kap egy SMS-t vagy emailt
valamilyen fontos információval, akkor biztosan küld egy választ,
egy köszönő sort, mondatot, mert úgy érzi, ezzel tartozik a másiknak.
A szuperérzékenyek közép és felső csoportja, valamint a
hiperérzékenyek „természetfeletti” képességekkel bírnak. Például
teákat pálcáznak teljesen ismeretlen embereknek, kimérik mások
karmikus kapcsolatait, az energiaáramlásokat emberek vagy csoportok és szervezetek között. Vannak, akik nem mérik, csak egyszerűen érzik, de olyan pontosan, hogy számszerűsíteni tudják a „mért”
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információkat. Vannak olyan üzletemberek, akik ilyen képességű
„tanácsadókat” alkalmaznak, és sikereik nem maradnak el, mert
nem lehet becsapni őket, hiszen akitől negatív energia árad feléjük,
azzal nem szabad üzletet kötni. Az ősi történelemben a király akkor
indult harcba, mikor a sámánja azt mondta, hogy most alkalmas,
egyébként akár hetekig várt. A Himalájában az ott élő törzsek ma is
csak akkor indulnak sóért, ha a sámán erre engedélyt kap a létezéstől.
Az érzéketlenség és az érzékenység természetes velejárója
az emberi társadalomnak. Ki ilyen, ki olyan képességekkel születik.
Ezeket lehet tudatosan vagy tudattalanul fejleszteni, vagy akár tönkretenni. Tudatos fejlesztés lehet például olyan spirituális út bejárása,
mely illeszkedik a karmához (sors). Ez egyfelől fokozza az érzékenységet, másfelől tudatossá tesz felőle, tudatossá tesz az életben
történő alkalmazását illetően. Azonban ha valaki nagyon nem tud
mit kezdeni az érzékenységével, akkor ez el is tompulhat. Az érzéketlenséggel vagy érzékenységgel élni nem jelent különösebb gondot, lényeg, hogy meg kell találni azt a társunkat, aki hasonló.
A szuperérzékenyek és hiperérzékenyek élete már nehezebb, őket „sokkal több” inger éri, ezért jobban elfáradnak, belefáradnak a világ dolgaiba. Nekik meg kell tanulniuk kezelni saját magukat, levédeni a világ nyüzsgése elől. Tudnak ők nyüzsögni, azonban rendszeresen és tudatosan vissza kell vonulniuk a világtól, mikor maguk vannak, akár a sámán a természet közepén. Rájuk fokozottan igaz, hogy csak olyan baráti és párkapcsolatban lehetnek
boldogak, ahol a partner is hasonló érzékenységi fokkal rendelkezik.
Ha nagy a szintkülönbség, akkor az egy áthidalhatatlan szakadékot
jelent. Ők gyakran sikeres üzletemberek, színészek, vagy híres emberek segítői, tanácsadói, sámánjai.

Hogyan kezeli a szuper-, és hiperérzékenyeket a modern
társadalom? Rosszul. Nagyon rosszul. A modern világ az érzéketlenségre épül. Ahogy a szakemberek mondják, folyamatosan csökken az empátia. Napi életünk (értékrend, törvénykezés, elvárások),
a környezetünk, mind az érzéketlenséget részesíti előnyben. Sőt így
neveli a társadalmat, hogy az egyre érzéketlenebb legyen. Ez a jövő
útja, az érzéketlenség. Az tud túlélni, aki érzéketlen. Ezzel együtt
nagyon sok túlérzékeny ember van. Ők napi szinten beleütköznek a
túl harsány világba. Olyan ez, mint aki állandóan chipset eszik. Neki
egyre erősebb ízek szükségesek, hiszen az ízlelése egyre érzéketlenebb. Ehhez alkalmazkodik az élelmiszeripar is, így egyre erősebb, egyre radikálisabb ízekben gyártják a chipseket, melyek
messze meghaladják a természetes ízlelés szintjeit, ezért a természet úgy védekezik, hogy egyre csökken az illető személy ízlelési
szintje. Olyannak, aki rendszeres chipsfogyasztó, annak az ízek
fokozódása fel sem tűnik, mert az ő ízlelése egyre tompább. Az ilyen
ember már nem tudja érzékelni a természet finom ízeit, neki csak a
brutálisan erős ízek jelentenek ingert. Viszont az, aki lágy, természetes ízeken él, ha chipset eszik, akkor szinte szétég a szája, szétég
az ízlelése. Fizikai sérüléseket okozhat számára az a sok fűszer.
Ehhez hasonlóan a társadalom éppen saját életvitele révén egyre
érzéketlenebbé alakítja tagjait. Aki túlérzékeny, nem tehet róla. Így
született, de meg kell tanulnia kezelni, megvédenie saját magát. A
társadalom nincs ott és nem is lesz soha a jövőben, hogy ezekre az
értékes emberekre vigyázna. A túlérzékeny ember, lelki, majd ebből
kialakuló fizikai betegségeket hozhat létre saját magának. Ha nem
az okot kezeli, akkor könnyen függőségbe kerülhet.
Mit tegyen a túlérzékeny ember? Mivel a világból a felé érkező ingeráradat egyre nagyobb és erősebb, és ez a jövőben tovább foko-
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zódik, a túlérzékeny embernek magának kell csökkentenie a rá szakadó ingercunamit. Ez konkrétan azt jelenti, olyan munkahelyet kell
választania, ahol jól tudja kamatoztatni túlérzékenységéből fakadó
megérzéseit, de nem éri olyan hatalmas ingeráradat. Nyugodt,
csendes helyen kell laknia, ahova mindig vissza tud vonulni, amikor
túlcsordul a külső ingeráradat. Meg kell tanulnia azokat a technikákat, amelyekkel le tud nyugodni, és el tudja felejteni a világot, esetleg ki kell vonulnia időnként onnan. Legfontosabb, meg kell tanulnia,
hogy észrevegye saját magán azt a határértéket, amikor már károsítja őt a külső világ ingercunamija. Észre kell vennie, amikor kigyullad benne a veszélyt jelző piros lámpa, amikor vissza kell lépnie a
nyugalomba. Ő képes észrevenni ezt a jelzőfényt, hiszen szuper-,
vagy hiperérzékeny. „Csak” tudatosan meg kell tanulnia, és ennél
még tudatosabban meg kell lépnie.

5.12. Ölelés
Több ezer évvel ezelőtt természetes volt, hogy az emberek
megölelték egymást. Megölelték a barátot, a rég nem látott rokont,
vagy az idegen vendéget, megölelték gyermeküket ha messzire
ment, vagy messziről jött, vagy azt aki nem érezte jól magát. Megölelték egymást a szerelmesek, rokon lelkek, akik együtt indultak
harcba, vagy törzsközösségben éltek. Ilyenkor a két ember hirtelen
nagy mennyiségű energiát cserél az egymáshoz illeszkedő
csakráikon keresztül. Az ölelés nem puszi jobbról, puszi balról, és
nem egymás tapizása. Ölelés nem kötődik nemekhez, azaz bárki,
bárkit. Ölelés közben egy dologra figyel az ember, a másikra. Ölelés
közben a két ember összehangolódik, rezonanciára lép.
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Az ölelés nem más, mint a másik ember energetikai „tesztelése”, a pozitív és negatív energiák „lemérése”.
Ölelés közben érdekes élményeket élhetünk át, mint a legkomolyabb meditáció során (test nélküli állapot, kozmikus utazás, súlytalan lebegés stb.). Egy ölelés legalább 4-5 percig tart, de akár sokkal
tovább. Az ölelés egyben gyógyulás is. Az akut lelki problémák, akut
testi fájdalmak azonnal enyhülnek, sőt akár el is múlhatnak. Az ölelés egyben egy energetikai kezelés is.
A régi időkben az emberek ritkán találkoztak egymással, lévén nem volt repülő, autópálya, internet, Skype, nem ismerték a
másikat. Tudták, hogy a vendég, aki jött, egy távoli rokon, de nem
ismerték szándékait, gondolatait. Az érkezéskori hosszú ölelés alatt
átjönnek a másik fél gondolatai, információi. Ha ölelés közben rossz
érzése támadt az egyik félnek, akkor azonnal tudta, hogy a másik
rossz szándékkal jött, és így is kezelte. Az olyan vendég, aki nem
volt hajlandó egy ölelésnek alávetni magát, azt elkülönítették, mert
biztosan rossz szándékkal jött.
Az ölelés a múltban egy energetikai kiegyenlítődés volt, egygyé tartozás, rezonancia, összehangolódás. Emellett a másik szándékának tesztelése.
Talán az sem véletlen, hogy ősi vallások, filozófiák, mint akár
a taoizmus, tanították, hogy az ember, ha szükségét érzi annak,
hogy feltöltődjön, akkor menjen oda egy nagy fához, amelyiknek az
átmérője nagyobb mint az ember derekának az átmérője. Kérje
meg, töltse fel energiával, majd ölelje át. Szeresse és érezze a fát.
Hosszú percekig ölelje. Mikor elengedi, alázatosan köszönje meg,
hogy feltöltötte energiával. Működik.
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Összefoglalva

•

Az életet az emberi kapcsolatok működtetik, ehhez képest az
iskolában semmit sem tanítanak róluk

•

Karmikus kapcsolat, egy magasabb létsíkban eldöntött kapcsolat, mely erre az egész életre vonatkozik, egy lehetőség a
jó együttműködésre

•

Pozitív energia áramlása (gondolat, szó, cselekedet), az emberi kapcsolatok dinamikája

•

Negatív energia áramlása az összeférhetetlenség mutatója,
az egymáshoz való illeszkedés korlátja

•

Barátság, egy különleges kapcsolat, nemtől és életkortól
független.

•

A jó párkapcsolat, akárcsak a jó barátság csak karmikus
eredetű lehet, ugyanis a felsőbb rezgéssíkból származó öszszekötő erő mindig erősebb és felülírja a földi taszító erőket

•

A karmikus szerelem egy életre szól, és semmi köze a házassághoz

•

Aszerint, hogy az emberek hogyan érzékelik a külső világot,
lehetnek érzéketlenek, érzékenyek, szuperérzékenyek és
hiperérzékenyek.

•

A szuper-, és hiperérzékenység egy adottság, mely egy sokkal finomabb környezeti érzékelést jelent, azonban az egyre
érzéketlenebbé váló világunkban ez egyre komolyabb kihívás is, meg kell tanulni kezelni ezt az adottságot, mert a világ
nem értékeli a túlérzékenységet
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6.1.

Fejlődés mindenáron?

Az ember életének velejárója, hogy ismerősök, barátok veszik körül. Kis gyermekként előbb a szűk család, később a tágabb
család, majd iskolatársak, felnőttként munkatársak. Ebből az ismerősi körből kialakul egy kisebb közösség, melyet baráti körnek nevez. Velük együtt tud nevetni, sírni, pihenni, szórakozni. Feltöltik
egymást energiával.
Később kialakul a párkapcsolat és a párjának a kapcsolatai is megjelennek az ő életében. Ott is rokonok, barátok jelennek meg, lassan
a két halmaz egyesül, azaz a saját ismerősi kör és a párkapcsolatból
származó ismerősi kör.
Aztán érdekes dolgok történnek. Az illető személy kezd megváltozni. Vagy „csak úgy magától” kezd „érdekes” könyveket olvasni,
„érdekes” filmeket nézni, vagy valamilyen „gyógyíthatatlan betegség”
kényszeríti bele őt a másként gondolkodás világába. Tény, hogy
egy-két év alatt teljesen meg tud változni a gondolkodásmódja és
értékrendje. Mivel ez a kettő meghatározza beszédstílusát is, ezért a
külvilág észreveszi és visszajelzi a változást. A változás eredménye,
hogy az illető már nem lesz kompatibilis a régi baráti körével, ugyanCsalogány
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is ő már másképp látja a világot. Zavarja, hogy a régi barátok hogyan tudnak rágódni olyan egyszerű dolgokon, melyek számára a
napnál világosabbak. Nem érti, cukorbeteg rokona miért eszik több
szelet tortát, mikor tudja, ilyen esetekben rendszeresen a mentő
viszi el. Nem érti, barátnője hogy nem fogja fel, hogy a nem működő
házasságát a harmadik gyerek sem menti meg, ahogy nem tette ezt
az előző kettő sem, sőt a tágabb családi körben máshol sem. Azt
sem érti, hogy testvére miért nem akarja felfogni, hogy a gyógyíthatatlan nőgyógyászati betegsége nem a véletlen műve, hanem a
rossz párkapcsolaté, és mivel párkapcsolatában csak negatív energiák áramlanak, ezért egyetlen megoldás a válás, mielőtt még túl
mélyre megy a betegségben.
A régi baráti kör kezd csodabogárként nézni a tudati fejlődésen átesett személyre, van aki egyenesen bolondak tartja. Egyre
jobban kezdenek elhidegülni egymástól. Végeredmény az lesz, hogy
a tudati fejlődés eredményeként éppen az a személy, aki nagyot
fejlődött, azzal szembesül, magára maradt, nincsenek barátai. Egyre
jobban bezárkózik. Zárkózottsága egyre nagyobb mértéket ölt. Betegséggé fajul. Ő, aki nagyon értékes ember, önértékelési problémákkal küzd. Ennek következménye a csontritkulás, gerincbetegségek kialakulása, esetleg a fogak elvesztése is lehet.
A következő ábrát nézve látható, hogy a kiválasztott személy
kiszakad ismeretségi köréből, és például csak egy ismerőse tart vele
együtt. Még párkapcsolata sem akar az új útra lépni. Itt le is zárul az
élet első szakasza. Ezután egy teljesen új szakasz kezdődik, ahol új
barátok lesznek és új párkapcsolat. Ezek az új kapcsolatok hasonló
gondolkodásmódot, hasonló értékrendet képviselnek. Éppen ettől
lesznek ők a barátok, hiszen a régi barátok már nem tudnak illeszkedni a változáshoz.

Ez a változás egy krízis. Egy világvége. Valami meghal bennünk, és
helyére valami új születik. Első és legfontosabb, hogy el kell fogadni
a világot olyannak, amilyen, és nem kell törekedni arra, hogy mindenáron megváltoztassuk. Ugyanis nem lehet. Alapszabály, hogy
nem kell mindenkinek megváltoznia. Csak annak kell, akinek ez a
karmája. A beszélgetés nem más, mint értékrendek találkozása. Ha
nagyon eltérnek ezek az értékrendek, akkor a beszélgetés vitával,
esetleg haraggal végződik.
Nem feladatunk a mások megváltoztatása, még ha az a férjünk vagy
feleségünk is. Mert nem biztos, hogy lehet. El kell mindenkit fogadni
olyannak, amilyen.
A színházban, Az ember tragédiájában Ádámnak nem feladata,
hogy Éva szerepét átírja. Ugyanis Ádám „csak” egy szereplő és nem
az író, de még csak nem is a rendező. Szintén ebben a darabban
minden szereplőnek más és más a szerepe. Nem mindenki Ádám,
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és nem mindenki Éva. Éppen ettől érdekes a darab. A különböző
karakterek teszik széppé, érdekessé.
Az életben sem kell mindenkinek egyformának lennie. Szükség van
munkásra, vezetőre, orvosra, és ellenőrre is. Ami viszont fontos,
hogyan játsza az illető a szerepét. Nem mindegy, hogy egy ellenőr
tényleg „csak” a feladatát látja el, vagy ezen túlmenően mások életét
indokolatlanul megkeseríti. Az életben úgyis mindig az energia kiegyenlítődés elve működik. Aki túl nagy potenciált halmozott fel
életvitele, viselkedése által, az azt visszakapja, mint energia kiegyenlítődés. De nevezhetjük ezt akár a Karma Törvényének is. Egy
és ugyanaz a kettő.
A második és szintén fontos teendő, hogy találnunk kell hasonló gondolkodású, hasonló értékrendet képviselő embereket,
akikkel barátságot lehet kialakítani. Aki az ébredési folyamaton átesik, annak mindig két élete van. Az első, a fejlődés előtti, amelynek
jellemzője egy adott gondolkodásmód (értékrend) és az ehhez illeszkedő emberek, barátok, párkapcsolat (házasság). A fejlődés
utáni élet jellemzője egy teljesen új gondolkodásmód (értékrend), új
barátok, új párkapcsolat (új házasság). Csak azok a párkapcsolatok
(házasságok) élik túl az ébredést, ahol mindkét fél együtt fejlődik.
Ahol ez nem közös életfeladat, ott békében és szeretettel el kell válni.
Mikor szakad a párkapcsolat, sok nő mondja, inkább visszarendezné az egészet, csak maradjanak együtt. akinek életfeladata a
fejlődés, az nem tud nem fejlődni. A fociban mi van, ha a csatár nem
akar futni? Lecserélik. Az élet is ilyen. Mi van, ha Az ember tragédiájában Ádámnak már tele van a hócipője a szerepével és leegyszerűsíti? Legközelebb nem ő játsza a címszerepet. Az élet is ilyen. Aki
nem vállalja fel a fejlődést, ami a karmája (sorsa), azt a létezés ki-

kapja a színpadról. Az élet nem arról szól, amit szeretnénk, hanem
arról, amit tennünk kell.
A párkapcsolatot tekintve, amikor a két fél közel egy időben
(egyszerre) éli meg a fejlődést, akkor ennek következménye egy
fantasztikusan jó kapcsolat, egy igazi barátság, mely legtöbbször
egy életre szól, boldogságban, szerelemben és egészségben. Igen,
így is lehet.
Azonban, ha a két fél között érezhető a tudatszint (értékrend, gondolkodás) különbség, akkor rendszerint szakad a kapcsolat, ugyanis
egyre nagyobb szakadék tátong a két fél között, mely már át nem
hidalható sem pénz, sem szex, sem egyéb földi „érték” segítségével.
Még a szakítás félelme sem tudja őket összetartani.
Ki képzeli azt, hogy egy táncospár meg tudja nyerni úgy az élet versenyét, ha az egyik fél profi táncos, míg a másik az alaplépéseket
sem ismeri, sőt természeténél fogva nem is akarja tudni? Ettől ő
nem jó és nem rossz, csak nem illik a táncos párjához. Neki olyan
pár kell, aki szintén kezdő.
Van, amikor a nő a magasabb tudatszintű, ő fejlődik, megérti
a világ és az élet működését, viszont a párja nem változtat az értékrendjén, gondolkodásán. Ilyenkor az esetek 90%-ban a feleség foggal és körömmel ragaszkodik a régi, de már nem működő házasságához. Azért ez a ragaszkodás, mert a nő érzelmileg kötődik egy
múltbéli emlékhez, egy múltbéli vágyhoz, egy illúzióhoz, függővé
vált. Emellett mivel ő hozta a döntést, ki legyen a férje, felvette a
nevét „egy életre”, ragaszkodik a sztereotípiákhoz (holtomiglan, holtodiglan), nehezen hoz új döntést. Az esetek 10%-ban, ahol a párkapcsolat dinamikus, a hölgy megérti, hogy jogában áll boldognak
és egészségesnek lenni, és ha nem ezzel a férfival, akkor egy másikkal. Vesz egy mély levegőt és dönt.
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Amikor a nő fejlődése nem jár együtt a férfi fejlődésével, egyre jobban megjelennek a gyógyíthatatlan betegségek. A férfi érzi, nő a
szakadék a feleségéhez képest, ezért teljesen „tudatlanul” önértékelési problémái jelentkeznek. Ezek következménye mindenféle súlyos
gerincbetegség (pl. gerincsérv), vagy csontritkulás. Ezek évek alatt
rokkanttá tudják tenni az embert. A feleség ilyenkor bezárkózik saját
illúziójának világába, zárkózottá válik, majd tipikusan a női nemi
szervet érintő betegségek jelennek meg, úgy mint méh és petefészek betegségek, daganatok, kismedencei gyulladások, éveken át
tartó folyások stb. Ezeket lehet kezelni gyógyszerekkel, alternatív
technikákkal, de meggyógyítani csak és kizárólag a párkapcsolat
szakításával, és egy új, boldog kapcsolat létrehozásával lehet.
Amikor a férfi fejlődése nem jár együtt a nő fejlődésével, lényegesen egyszerűbb a dolog, mert a férfiak többsége inkább logikus, mint érzelmi lény, ezért ők jobban fel tudják vállalni a döntést a
párkapcsolat bontását illetően. Ha nem szakítanak időben, a férfinál
prosztata problémák jelentkeznek, a nőknél pedig a nemi szervet
érintő problémák.Az ébredés sorszerű azoknak, akiknek ez a karmája, de lehetetlen azok számára, akiknek ez nem életük része. Ők
ettől nem jók és nem rosszak, de nem ez a szerepük. Akinek viszont
ez a sorsa, annak változatos élete lesz, és különböző életkorszakainak megfelelően más és más baráti köre lesz, illetve akár több házassága is. Ami tegnap jó volt, ma már lehet, hogy nem az.
Az életben nincsenek válaszok, csak lehetőségek. Vagy
ezen az úton megyek, vagy azon, vagy egy harmadikon. Egyik sem
jó és nem rossz. Viszont minden út más és más. Ismerve az élet
működését, előre látható, melyik úton fogom jól érezni magam, boldog leszek és egészséges, és melyik úton nem. Ott beteg leszek és
depressziós.

A gyerek nem a szülő tulajdona! Ez meghökkentő, de igaz. A
gyerek egy társ, aki mellénk szegődött, ahogy mondják, a gyerek
választotta a szülőket. Épp olyan lélek mint mi. Egyetlen különbség,
hogy a jelen „Föld” nevű misszióba, mi pár évvel hamarabb érkeztünk. De ez nem jelent semmit. A szülő életfeladata, hogy fogadja az
újonnan érkezőt és segítsen neki itt gyökeret verni.
Mivel a gyerek lemásolja a szülőket, ezért egy tükörkép. Megmutatja
életünk, viselkedésünk, jellemvonásaink fonákságait. A gyerek
olyan, mint egy árnyék, állandóan velünk van, nem lehet elbújni előle. Az emberek nagy többsége nem veszi észre, hogy a gyerek viselkedése az ő saját kritikája. A gyerek megmutatja a felnőtt hibáit,
fonákságait, mindez jó alkalom lenne a szülők számára tanulni.
Azonban a legtöbb szülő nem érti a gyerek jeleit, hanem el kezdi
nevelni, kihasználva fizikai erőfölényét. Ennek annyi értelme van,
mintha rugdosnánk saját árnyákunkat, vagy széttörnék a tükröt, mert
nem azt látjuk, amit szeretnénk.
Mai materiális világunkban csak az számít, ami megfogható, ami
birtokolható. Sajnos, ez meglátszik a családok viselkedésén is. A
legtöbb szülő vagy saját tulajdonának tekinti gyerekét, és azt tesz
vele, amit akar, vagy a család csak egy fizikai együttlét, semmilyen
különösebb spirituális kapcsolat nélkül. A gyerekek is megtanulják,
hogy csak az számít, ami birtokolható, illetve a jutalmazás kimerül
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egyre drágább tárgyak ajándékozásában. A materiális szemlélet az
elidegenedéshez vezet. Ez a világrend hosszútávon nem tartható,
maga a természet kezd már közbeszólni. Az élet évmilliárdok óta
fennmaradt, hiszen egy önszabályzó rendszer, mely saját működését folyamatosan úgy alakítja, hogy az legjobban illeszkedjen a környezeti változásokhoz. Célja, hogy fennmaradjon.
Az 1950-es években születtek az első indigó gyerekek, ők
amolyan előfutárok voltak, kis létszámban. Aztán számuk egyre gyarapodott. 2000 évig több korszakot határoztak meg a kutatók, az
indigó gyerekek tulajdonságai alapján (alap, alfa, béta stb). 2000-től
kristály gyerekeknek nevezik őket, bár igazából ez is csak egy kis
módosulás a tulajdonságokban. Úgy tűnik, a korszakok igazából a
született gyerekek alkalmazkodása a környezethez.
Az indigó gyerek igazából olyan, mint egy kis ember bőrébe
bújt felnőtt, felnőtt gondolkodással. Ők már gyerekként is felnőttek.
Nagyfokú spiritualitás jellemzi őket. Egyfajta felsőbbségi tudattal
jönnek a világra, így is viselkednek. Küldetésük van, és hatalmas
önbizalmuk. Nem tűrik a diktatúrát. Velük mindent meg kell beszélni,
mint felnőtt a felnőttel, és megértik. Agyuk mint a szivacs, minden
információt elsőre rögzít, és tárol, éppen ezért nem szabad becsapni
őket. Mivel sok mindent másképp tesznek, mint a társadalom, főleg
nem rutinból cselekszenek, ezért az iskolákban azt mondják, hogy
nem tudnak beilleszkedni. Tudni kell, hogy a mai iskola csak standardokat állít, beskatulyáz, rákényszerít egy általános viselkedési
normát a gyerekekre. Minden gyerek egy személyiség, nem lehet
egyformára mintázni őket, ahogy fűnyírás után egy nappal sem egyforma hosszú minden fűszál. Megállapítható, amelyik átlagos gyerek
mindenből kitűnő, mind fizikai, mind szellemi síkon, ott komoly problémák vannak.

Az indigó gyerekek fizikailag hiperaktívak, amíg le nem köti
őket valami érdekes dolog. Ha nem találnak érdekes gondolatokat,
akkor magukba zárkóznak, úgy tűnik senki sem érti meg őket. Nem
félnek az ijesztgetésektől, nem is félénkek. Érzik, hogy szervezetüknek mikor, mire van szüksége. Soványságuk nem betegség.
E közös vonásaik ellenére különböznek céljaik szerint. Van
amelyik művész, van amelyik tudós, és van, amelyik a Föld megmentéséért küzd. Ezek az irányultságok azonban már gyerekkorban
láthatók.
Közös jellemző, hogy nem találják helyüket a Földön, hiszen ők más
értékrendet képviselnek, nem illenek bele ebbe a materiális világba.
Éppen ezért nevelésük sem egyszerű. Nem lehet az indigó gyereket
betenni a homokozóba és leülni a padra könyvet olvasni, hanem
velük kell együtt építeni homokvárat és közben elmondani, mit, miért
teszünk. Felnőttként kell velük beszélni komoly dolgokról, és sokszor
előfordul, hogy azt mondják, ezt már tudják. Hogy honnan? Magukkal hozták a tudást.
A legfőbb probléma általában a szülő. Nem a gyereket kell nevelni,
hanem a szülőt. A szülők többsége nem készült fel az indigó gyerekek érkezésére. Az is érdekes, hogy a legtöbb esetben erősen materialista családokba születnek indigó gyerekek, mintha a természet
így szeretné fenntartani az egyensúlyt. Ilyenkor évekig komoly konfliktus alakul ki családon belül.
A legmaterialistább szemléletű kutatók is belátják, hogy az
indigó gyerekek teljesen más értékrendet képviselnek. Mintha más
világból jönnének, vagy csak nem jó időben, esetleg küldetésük lenne ezen a világon változtatni.
Tudni kell, hogy a materialista szemlélet jellemzője, csak azt fogadja
el, amit lát. Ami számára nem megmagyarázható, vagy a magyará-
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zat megkérdőjelezi a materialista szemléletet, azt kizárja, azzal nem
foglalkozik. Ha valami nagyon nyilvánvaló, emiatt nem zárható ki,
akkor mitológiának, mesének nevezi. Ez egy kompromisszum.
Talán az indigó gyerekek segítenek, hogy túl legyünk ezen a materialista gondolkodásmódon. Az ilyen gyerekek száma egyre nő, szinte minden tág értelemben vett családban található egy-egy.
A természetben léteznek tudattal rendelkező energiák. Ilyenek például a gömbvillámok. Ezek színe mutatja energiájukat is.
Színük a világoskéktől a vöröses narancsig terjed. A világoskék a
leggyengébb. Ha áthatol egy emberen, vagy megérinti azt, akkor az
ember különleges képességekkel fog rendelkezni, például bele lát a
jövőbe, kézrátétellel gyógyítani fog, megérzi mások érzelmeit, meglátja mások gondolatait. A világoskék gömbvillám által megérintett
gyerek elsőre tűnhet úgy, mint egy indigó gyerek, azonban mégsem
az, mert bármilyen extra képesség csak a gömbvillámmal történt
találkozás után alakul ki. Az indigó gyerek, vagy kristály gyerek a
születése
pillanatától
más,
mint
az
átlagos
gyerek.
A narancsos, vöröses színű gömbvillámok akkora energiát képviselnek, hogy a falon lyukat égetnek. Ha emberhez érnek, az halálos,
azonban ilyen halálesetet nem sokat jegyeztek fel. Ne felejtsük el, a
gömbvillám tudattal rendelkezik.
Az indigó és a kristály gyerekek közös jellemzője a magas
érzékenység. Általában szuperérzékenyek. Ez azt jelenti, érzik a
másik ember energiaáramlását, jó vagy rossz szándékát, sőt ennél
sokkal „vadabb” dolgokat is. Ezzel együtt nagy bölcsesség van bennük. Ha rossz érzésük támad valakivel kapcsolatban, ez nem befolyásolja őket, nem billenti ki őket egyensúlyi állapotukból. Egyszerűen elfogadják, hogy a másik ember olyan, amilyen. Ezek a gyerekek
olyanok, mintha egy másik világból cseppentek volna ide, egy scifi

Napjaink egyik divatja a sámánizmus. Szinte korlátlan számban képeznek sámánokat, táltosokat különböző spirituális irányzatok, iskolák, egyházak vagy magánszemélyek. Mindez nem csoda,
hiszen együtt jár a földi ember tudatának tágulásával.
A kiképzett sámánok számának növekedése azonban nem von maga után semmilyen látható következményt a napi életben, például a
gondolkodásban, viselkedésben stb. Ennek oka, hogy az emberek,
sőt sokszor maguk az oktatók sem tudják, mit jelent sámánnak lenni.
A minket körülvevő világ, éppen úgy, mint mi magunk, mind
rezgés. A világmindenség 100%-ban rezgés. Ennek 5%-át mi
anyagnak nevezzük (csillagok, bolygók, emberek, állatok, növények
stb.), mely nem más, mint a legsűrűbb rezgés. Nem létezik legkisebb anyagi részecske, nem létezik az anyag legkisebb eleme (építőköve), mert az, rezgés, állóhullám.
A fentieket mind tudta a maga egyszerű formájában az ősi idők sámánja. Fogalma sem volt rezgésekről, de tudta, hogy a világmindenségben minden él, minden egy, minden mindennel összefügg,
minden mindennel kommunikál, azaz információt cserél. És van valami megfoghatatlan, ami mindezt összerakta, és napi szinten működteti. A sámánok tudták, hogy a természet, a maga törvényei által
intelligens, tudatos, és képes regenerálódni. A sámánok célja mindig
az volt, hogy harmóniában éljenek a természettel, és ezt a harmóniát megteremtsék másokban is.

177

Csalogány

Csalogány

I. Ébredés

filmből egy olyan földi családba, mely nem nagyon érti őket, legfeljebb próbálkozik.

6.3.

Sámánizmus

I. Ébredés

178

Ébredés
A sámán rendszerint magányosan élt, életét ennek az egységnek szentelte. A sámánban a jin és jang egyensúlyban volt, nem
volt szüksége embertársra. Amolyan kirekesztett volt, akit eltartott a
törzs, tisztelte, félte és segítségét kérte.
A sámán nem tartozott semmilyen vélt vagy valós irányzathoz, sem
jóhoz, sem rosszhoz, sem fehérhez, sem feketéhez. Ez a spirituális
világ pereme. A sámán mindig a maga elgondolása szerint cselekedett és képes volt a létezés különböző szintjeit (rezgéseit) megszólítani, használni, vezérelni.
Sámán az lehetett, aki erre született, akinek ez volt a karmája, sorsa. Az ősi magyar mondavilágban nagyon sok leírást kapunk
a sámánok életéről, fizikai életüket kockáztató megpróbáltatásokról
melyek által váltak sámánná.
Minden ma ismert spirituális és anyagi szintű tudás gyökerei megtalálhatók a sámánizmusban. E csodálatos módszer egyszerű és tökéletes választ ad az élet kérdéseire, kihívásaira.
Sámánnak lenni nem más, mint egy életmód, és egy tudatállapot együttes jelenléte.
A sámánizmus a keleti népeknél jelent meg, akik ezt magukkal vitték vándorlásaik során. A sámánizmus nyomdokán a táltosok
jelentek meg. Amíg a sámán főleg spirituális tudásban volt erős, a
táltos inkább anyagi, materiális tudásban jelentkezett, a spiritualitás
kezdett háttérbe szorulni. Sok magyar uralkodó táltos volt. Szibéria
területén még ma is élnek népek, népcsoportok, törzsek, ahol most
is működik a sámánizmus.
Hogy tudna ma a modern világban sámánnak lenni az, aki fél az
anyagi világtól? Aki fél attól, hogy elveszik a házát, mert nem tud
törleszteni; aki félti autóját, el ne lopják; aki egész nap a pénzt hajtja;
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aki a megélhetésért másokat megaláz, becsap; aki a televíziók tudatszint romboló műsorain alszik el; aki azt hirdeti magáról, hogy
gyógyít, természetesen pénzért?
A modern világ keretei között senki nem lehet sámán. A spirituális adottság messze kevés ahhoz, hogy valaki sámán legyen. A
sámán harmóniában élt önmagával és a természettel, és ezt a harmóniát igyekezett megteremteni másokban is. Ez volt régen a gyógyítás. A mai ember félelemben él, és ezt igyekszik megteremteni
embertársaiban, még azokban is, akiket a legjobban szeret. A mai
ember igyekszik uralni embertársait. Úgy gondolja, hogy ettől ő több,
értékesebb, több pénze lesz. Az élet iróniája, közeli hozzátartozóit,
szeretteit uralja a leginkább. Ez sok betegség forrása is. Ilyenkor a
harmónia visszaállítása megköveteli a teljes környezetváltozást.
A természetben élni ma már csak a kimondottan elmaradottnak nevezett területeken lehet. Ilyen helyeken élnek még sámánok.
A legtöbb nyugat európai országban egyenesen tilos az erdőben
élni. Nem lehet egy jurtát kihelyezni és kiköltözni. A modern világ
csak a híd alatti életet engedélyezni, ez azonban nem az a közeg,
ahol sámánok születnek.A sámánizmus feltételezi az egységet (egység), azonban a modern világban a félelem (fél-elem) az úr, a félelem irányít, ellenőriz és büntet.
Az ember test, lélek, szellem egysége. A spiritualitás egy
bizonyos érzékenységet jelent a lélek és a szellem irányába. Bár az
emberek többsége materialistának vallja magát, mégis a földön élő
emberek 90%-a spirituális, azonban nem is tud róla, nem törődik
vele, úgy hal meg, hogy sosem aknázta ki ezt a lehetőséget. Sok
embernél a spiritualitás kimerül a scifi filmek nézésében.
A sámánok magas tudatszinttel rendelkeztek. Ez azt jelenti,
hogy a világot egy olyan nézőpontról nézték, mely messze az átlagCsalogány
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ember felett volt. Olyan ez, mint amikor egy kilátótoronyból nézünk
ki. A sámánok a legfelső szintről néztek szét és teljesen mást láttak,
mint a földszinten levő emberek, még ha ugyanabba az irányba néztek is. Fentről az eget, a naplementét látták, míg a földszinten az
átlagember a fákat, bokrokat. A valóságot más szemszögből látták.
Nekik megtapasztaláson alapuló tudásuk volt. Ez sokban különbözik
a hittől. A hit azt jelenti, hogy valamit nem tudok, de valakinek elhiszem amit mond, igaz sok bennem a kérdés, esetleg kétség. A tudás azt jelenti, hogy kétségem sincs valami felől, nem kérdőjelezem
meg. Például elhihetem valakinek, hogy milyen a citrom íze. De ha
egyszer beleharaptam a citromba, akkor már megtapasztaláson
alapuló tudás birtokosa leszek. Innentől kezdve tudom, hogy milyen
a citrom íze. A hit átalakulhat bizonyos körülmények között tudássá.
Azonban a tudás sosem lesz hit.
A tudat mögött rejtőző tudás nem lexikális, bemagolt információhalmaz, hanem világnézeti, világszemléleti információ. Fontos megjegyezni, hogy a ma divatos megélhetési spiritualitás nem jelent kötelezően magas tudatszintet.

Ébredés

Már gyerekkoromban hallottam nyugati rokonoktól, hogy ott a
nők rendszeresen meditálnak. Igaz, nem értettem mi az, sőt amikor
megkérdeztem őket, nem is kaptam igazán érthető válaszokat. De

úgy hallottam, ez nekik jó, bár ők sem tudták miért. Sokáig úgy gondoltam, ez csak egy új divat és amúgy is ráérnek. Akkor kezdtek
nyugaton divatba jönni a keleti kultúrák.
Az elmúlt tíz évben több meditációs technikát kipróbáltam. Én két
csoportba osztottam ezeket a módszereket. A vezetett meditáció,
mikor valaki megmondja egy kellemes zene kíséretében, hogy ezt
meg azt látom, és ilyenné meg olyanná alakul a tudatom. A másik,
mikor a légzésemet figyelem, perceken, ha kell órákon át, és figyelem azt, amit kapok a környezetemből.
A vezetett meditáció csúcsa számomra Balogh Béla: Tudatalatti Tízparancsolat CD-je. Balogh Béla magas tudatszinttel rendelkezik, több éves munkája eredményeként egy mindenre kiterjedő
tudatformáló CD-t ad a kezünkbe. Sok embernek szoktam ajánlani.
Többen jelezték, hogy „kiüti” őket a CD. Ez gyakorlatilag azt jelenti,
hogy olyan belső blokkjaik vannak, amelyekkel szembesülnek a CD
hallgatásakor. Azt szoktam javasolni, hogy hallgassák tovább, mert
néhány nap alatt oldódni fognak a blokkok. Ilyenkor viszont az is
előfordult, hogy az illető egy hónap múlva nem érezte jól magát a
munkahelyén. Nyilván nem ott volt a helye, megérett az idő a váltásra, a változásra.
A másik kedvenc meditációm az, amikor az ember ül és a
légzését figyeli, és lassan el kezdenek történni a dolgok, akár testelhagyást is meg lehet élni. Azonban végtelen türelem és nyugalom
szükséges hozzá. Nem szabad sietni, nincs telefon, csak a végtelen
nyugalom. Ezzel csak egy gondom van, nincs egy-két órám naponta
végtelen nyugalomban, sokszor még hetente egyszer sem. A modern ember állandóan fut és pörög. A mai felpörgött ember ha leül
meditálni, akkor nem hogy megnyugszik, hanem egyenesen ideges
lesz. Ideges lesz attól, hogy nem tud megnyugodni. Mint amikor va-
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laki éjjel nem tud aludni, aztán később azért nem tud aludni, mert
ideges amiatt, hogy nem tud aludni. Megértettem, hogy a napi meditáció nem a modern embernek való, hiszen ez a technika onnan
származik, ahol az emberek ráérnek, nincs sok dolguk, és örülnek
annak, ha tehetnek valami jót.
A bal agyfélteke a logika szerve, míg a jobb az intuícióé, a
meditációé. Olyan ez, mintha két gép lenne egy tengelyre kötve és
nekünk kell forgatnunk a tengelyt. A bal agyfélteke szeret pörögni. A
modern élet arra tanít minket, hogy a logika vezéreljen, gyorsan
döntsünk logikusnak tűnő érvek alapján. Ahogy egyre gyorsabban
pörög a világ, úgy egyre gyorsabban pörög az agyunk. Ugyanakkor
a jobb agyfélteke a lassú fordulatot szereti. Ilyenkor vannak intuícióink, megérzéseink, ilyenkor vesszük a környezet jeleit. A
modern ember agyának pörögnie kell, különben kirúgják a munkahelyéről. Így viszont estére sem tud annyira lelassulni, hogy meditálni tudjon. A keleti ember lassú életet él, így könnyen tud meditálni.
Ahogy a keleti ember nyugatiasodik, úgy elveszti a meditáció képességét.
Valójában a meditáció nem más mint a TUDATOS JELENLÉT. A gyakorlat nagyon egyszerű, 5-7 perc szükséges hozzá. Menj
ki a parkba, ülj le egy padra, és kezd használni az összes érzékszervedet. Vedd észre, hogy milyen szép felhők vannak az égen, de
ne csak egyre figyelj, hanem úgy általában mindre. Amikor csak egy
felhőre mondjuk, hogy milyen szép, nem látjuk a többit. Aztán halld
meg, hogy a szomszéd padon beszélgetnek, de ne legyél kíváncsi
arra, hogy mit hallasz, csak halld a beszélgetés zaját. Aztán látod a
fákat, bokrokat, nézd őket úgy, mintha az aurát néznéd, elbambulva
(révületben). Az előtted levő padon is ülnek, vedd észre, de ne figyelj az emberre, ne lásd a konkrét arcát, csak azt, hogy ember. Ha

a saját barátod lenne, akkor sem ismernéd meg. Aztán vedd észre,
hogy mögötted egy biciklis megy, de ne fordulj hátra, csak halld. És
ami a lényeg, ahogy bővül az érzékelésed, úgy tartsd fenn az előzőt
is. Így tudatosan ott vagy a parkban. Azt mondják, hogy meditálni
legjobban egy tengerparti nyüzsgő piacon lehet, mert olyan végtelen
sok az érdekes hang, illat és egyéb rezgés. Lényeg, csak megfigyelő legyél és ne ítélj meg semmit. 5-7 perc után egy végtelen boldogság lesz rajtad úrrá, függetlenül attól, hogy milyen érzésekkel ültél le
a padra. Sokan elsírják magukat a boldogságtól. Sokkal több energiád lesz. Lényeges észrevétel, hogy lelassul az idő. Azt hiszed órákat meditáltál, pedig 5-7 perc volt.
Ha nem tudsz kimenni, akkor a szobában is lehet meditálni.
Tedd fel kedvenc zeneszámodat, ülj le úgy, hogy lássad a szobádat,
sőt ki az ablakon is. Nézzél elbambulva, mintha a kinti fák auráját
néznéd. Lásd a szobád falán a képeket, az órát, de ne lásd, hogy
mit mutat. Lásd a bútorokat, esetleg a barátodat, de ne tudd a részleteket. Láss ki az ablakon, lásd, hogy a szomszéd füvet nyír, de ne
lásd a rövidnadrágja színét. Halld a zenét, de ne kimondottan arra
figyelj. Légy így 5-7 percet. Bármilyen zaklatott is vagy, megnyugszol. Bármilyen gyenge is vagy feltöltődsz.
Szobában végzett gyakorlat esetén érdemes meggyújtani
egy fehér gyertyát is a következő módon: kezembe fogom a gyertyát, megfogom a másik kezemmel az öngyújtót majd miközben
meggyújtom a gyertyát, azt mondom hangosan „meggyújtom ezt a
gyertyát a szeretet nevében”. Az így meggyújtott gyertya amíg ég,
ezt az információt fogja sugározni, azaz a szeretet rezgése betölti a
teret. Egyébként máskor is érdemes gyertyát gyújtani és az elmondott gondolat betölti a teret, legyen az bármilyen gondolat. A mi felelősségünk, az elindított, és a fény által fenntartott gondolat.

183

Csalogány

Csalogány

I. Ébredés

I. Ébredés

184

Ébredés
A rohangálós életet élő modern embernek heti 2-3 alkalom
csodás élményt hoz. Nyilván aki beteg, az meg tud engedni magának napi többször is 5-10 percet és sokkal jobban fog gyógyulni. Aki
elsírja magát, annál hatalmas lelki blokkok oldódtak fel.
Egy-két hónap alatt el lehet oda jutni, hogy az ember „véletlenszerűen” a hétköznapi életben is megél ilyesmit. Ismerek olyan embert,
aki egy társaságban 10 emberrel tud úgy beszélni, hogy egyszerre
beszélnek hozzá. Lényeg, hogy kitágul az érzékelésed, és néha
fogsz látni a perifériás látásodon túl is. Az igazi karate mesterek így
tudtak bekötött szemmel harcolni és győzni.
Ezen túlmenően érdemes a napi életben tudatosan is alkalmazni a
technikát, például egy koncerten. Nem az előadókat, vagy a zenészeket kell figyelni, hanem érezni kell az egészet egyben. Érezni kell
a közönséget, a zenét és a színpadot. Fantasztikus érzés.
Ki meditáljon? Az egokiterjesztő karakterek nem tudnak meditálni, nekik nem is szabad. Az Emberek és karakterek c. fejezetben ezek a 7, 8, 3. Az engedelmeseknek, az 1, 2, 6, nekik szükségük van meditációra, mert akkor integrálódó állapotukba kerülnek. A
visszahúzódóknak 4, 5, 9, szintén nincs szükségük meditációra,
mert ők amúgy is maguk felé vannak fordulva, nekik az a jó, ha kilépnek az életbe.
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Összefoglalva
•

Az élet egyetlen célja a megélés, akár a kisgyermekek esetén a homokozóban, játékkal eltöltött nap

•

Sok tévhittel ellentétben nem mindenkinek kell jelen életében
hatalmas lelki fejlődéseken átmenni, csupán azoknak, akiknek ez a karmájuk, viszont nekik muszáj

•

Aki fejlődik, annak két élete van. Egy régi, a régi barátokkal
és régi párkapcsolattal, régi értékrenddel. És egy új, teljesen
új barátokkal, legtöbbször új párkapcsolattal, és mindenképp
új értékrenddel.

•

Indigó és kristály gyerekek, magas tudatszintek, különleges
képességekkel

•

Sámánizmus egy „divatszakma”, valójában az igazi sámán
kevés, magas tudattal rendelkeznek és hiperérzékenyek

•

Meditáció jelentése: tudatos jelenlét az élet minden pillanatában
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Sokszor előfordul, hogy olyan dolgok történnek, amikre nem
vagyunk felkészülve és megdöbbenünk. Például valaki öngyilkos
lesz, és ismerősei értetlenül állnak az események előtt, mert nem
gondoltak ilyesmire, nem volt semmi olyan előzmény, amiből következtetni lehetett volna az esemény eljövetelére. Hasonlóan, mikor
valaki „rossz” társaságba keveredik, pedig „jó” nevelést kapott. Ilyen
sorsdöntő pillanatokban jövünk rá, hogy mennyire nem ismertük az
illetőt. Ennél már csak az durvább, mikor valaki olyat tesz, legyen az
jó, vagy rossz, hogy ő sem ismer saját magára. Ekkor derül ki, magát sem ismeri az ember.
Sok önismereti módszer és technika létezik, azonban nekem
az enneagram tetszik a legjobban, mert számomra ez mond a legtöbbet. Egyfelől nem statikus képet kapunk az emberről, hanem
dinamikusat. Hiszen az ember másként viselkedik a komfortzónájában és másképp stresszhelyzetben. Ezen túlmenően másképp viselkedik ugyanaz az ember akkor, mikor életének sikeres fázisát éli,
és másképp akkor, amikor úgy érzi, a világ összeomlott felette. Pedig ugyanarról az emberről beszélünk. Az enneagram ezt egyben
mutatja, mindenki megtapasztalhatja saját magán, hogy éppen az
integrálódó, vagy a dezintegrálódó fázisában található, és még azt is

megtudhatja, hogy mit kell tennie a változás érdekében. Nem statikus képet mutat, hanem dinamikus, élő önismereti módszer.
Másfelől az enneagram egy az egyben alkalmazható nemzetekre, országokra, népcsoportokra, így azonnal meg tudjuk érteni a
világ működését. Nem lesznek illúzióink, felesleges elvárásaink, ha
megismerjük saját népünket, a másik népet. Innentől minden előre
pontosan kiszámítható lesz minden cselekedet és reakció. Ugyanis
a világban nincsenek véletlenek.
Senki sem ismeri az enneagram pontos eredetét, azonban
gyökerei már megtalálhatók i.e. 3.000 körül a sumer területeken,
majd Egyiptom területén, később a X.-XI. században vallási körökben. Az ennea szó görögül kilencet jelent, az enneagram szó jelentése kilences diagram. Míg a világ sok részén ez a tudás valamilyen
formában létezett, napi használatban volt, addig a fejlett nyugaton
ismeretlen volt egészen az utóbbi időkig. Az 1970-es évektől kezdődően tűnt fel az Egyesült Államokban az enneagram, napjainkban
két fő szakembere van: Don Richard Riso és Russ Hudson. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ők helyezték le a modernkori enneagram
alapjait. Elterjedését nagyban segítette a multinacionális cégek azon
vágya, hogy minél jobban átvilágíthassák beosztottaikat.
Azonban megjelent az enneagram civil alkalmazása is, rengetek képzés, tréning indult útjára. Míg a munkahelyi alkalmazás arra irányul, hogy ismerjük meg a beosztottat a jobb irányíthatóság, nyereségesebb működés végett, addig a civil alkalmazás inkább önismereti tréning, azaz ismerjem meg magam, majd
ezzel a tudással megismerem a velem kapcsolatban álló embereket.
Az ember karaktere, az ÉN kialakulása gyermekkorban kezdődik, 35 éves korban. A kisgyermek 3 éves korában szembesül azzal, hogy
a környezet már kezd elvárni tőle bizonyos dolgokat. 3 éves korára
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kezdi megérezni és megérteni a helyzetet. Még azt is megérzi, amit
nem lát. 5 éves korára ki is alakul a karakter, ami nem más, mint
viselkedési forma, viselkedési minta, majd 7 éves korára ez teljes
mértékben rögzül is, életét e szerint fogja élni. Megváltoztatni nem
lehet. A karakternek vannak egészséges, illetve kevésbé egészséges fázisai.
A kisgyerek érzékeli a családi viszonyokat. Megérzi, hogy a családban ki tölti be a főnök, az irányító szerepet. Tőle várja az irányadó
viselkedési mintát, a dicséretet, a korlátozásokat. Szintén megérzi,
hogy ki tölti be a gondoskodó szerepkört, aki enni ad, megsimogatja,
ha valami fáj, segít a fájdalom enyhítésében stb. Nyilván az emberi
fejlődés eredményeként, genetikailag kódolva ott a szerepek kiosztása, az irányító a férj, a gondoskodó az anya. Azonban jelen társadalmunkban pont másképp működik, mint kellene. Nagyon sok családban az irányító a sikeres, jangos üzletasszony, azaz a feleség,
vagy a mindenkire rátelepedő nagymama. Sok esetben a férj munkanélküli, önértékelési problémákkal küzd, így nyilván nem tud ő
irányító szerepben létezni. Sok házasság úgy jön létre, hogy a fiatalok nincsenek felkészülve igazából semmire. Mindezek a helyzetek
azt eredményezik, hogy torz erőviszonyok és minták alakulnak ki,
melyeket a gyerek átvesz, ezekhez alkalmazkodik. Ennek következményeit csak akkor látjuk, mikor már felnőtt lesz, és az életben
meghatározó, markáns döntéseket hoz, vagy mások sorsáról dönt.
Divatosak ma a személyiségfejlesztő tréningek. Sokan részt
vesznek ilyeneken és várják a csodát. Úgy mennek el fejleszteni a
személyiségüket, hogy magukról nem tudnak semmit. Milyen személyiség alakul ki a fejlesztés eredményeként, ha teljes mértékben
hiányzik az önismeretet, azaz a személyiség ismerete. Milyen ház
az, amelyiknek nincs alapja?

Ez a hármas tagozódás azt mutatja meg, hogy hol van bennünk
a
legfőbb
egyensúlyvesztés.
A probléma elhárítás három módját ábrázolja, felfedi saját korlátainkat. Ez a csoportosítás azt jelenti, hogy egyéniségünk fő mozgatója az ösztön (düh), az érzelem (szeretet), vagy a gondolkodás (félelem). Bármelyik típusba
is tartozunk, mindhárom mozgatórúgó megtalálható egyéniségünkben, azonban valamelyik domináns. Az is természetes, hogy helyzetről helyzetre más-más erő hajt minket, de összességében viselkedésünket főleg az egyik határozza meg. Mindhárom tagozódás 3
karaktertípust tartalmaz. Ezek radikálisan eltérnek egymástól, bár
hasonló mozgatóerő van bennük. Az ösztön, a szeretet vagy a félelem. Összesen 9 karaktertípus van, ezeket számokkal jelöljük.
Az ösztön vezérelte karakterek jellemzője, hogy mindent
megtesznek a személyes énérzés fenntartása érdekében, foglalkoztatja őket a környezettel szembeni ellenállás, a környezet irányítása.
Problémát okoz nekik az agresszió és annak elfojtása. Amit keresnek: autonómia, béke, biztonság. Alapérzése a düh. Az ösztönös
karakterek az akaratukkal próbálják meg befolyásolni a világot úgy,
hogy az lehetőleg ne hasson vissza rájuk. A nyolcas kimutatja ösztönét, a kilences tagadja, az egyes belül éli meg.
Az érzelem vezérelte karaktereket foglalkoztatja az énkép,
az énkép szeretete. Problémát okoz az identitás és az ellenséges-
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kedés. Keresi a figyelmet, hogy rá figyeljenek, alapérzése a szégyen. A kettes kimutatja a szeretetet, a hármas tagadja, a négyes
belül éli meg. Az érzelem vezérelte karakterek közös jellemzője,
hogy gyerekkorukban nem értékelték őket olyannak, amilyenek voltak valójában.
A gondolkodás vezérelte karaktereket a bizonytalanság, a
félelem érzésének kezelése jellemzi. Az ötös belül éli meg a félelmet, a hatos tagadja, a hetes kimutatja. A gondolkodás, illetve a
félelem a jövő felé irányul. Jellemző rájuk, hogy állandóan pörög az
agyuk, nem állnak le. Ez sokszor a siker forrása is, mert többet
tesznek, mint amennyi szükséges lenne. Ugyanakkor gyakran túlzottan kimerítik saját erőforrásaikat

Emberek és karakterek – egyes, a maximalista

7.2.

Karakterek

7.2.1. Egyes, a maximalista (reformer)
Az egyes tipikus szójárása: én tudom, mit hogyan kell megcsinálni;
mindenki lusta, és munkakerülő; valami vagy fekete, vagy fehér,
átmenet nincs; bosszant, hogy jobban is mehetnének a dolgok, mint
ahogy mennek; fontos, hogy igazam legyen; a laza világ maga az
anarchia; az emberek lusták és felelőtlenek; alapos vagyok; ez a
helyes; ez nem helyes; szabályok nélkül nem lehet élni.
Az egyes maximalista magával
szemben, embertársaitól pedig
elvárja, hogy az ő maximalista
normái szerint éljenek, dolgozzanak. Azért is reformerek, mert
küldetéstudatuk van, hogy jobbá
tegyék a világot. A történelemben
sok egyes van, aki reformerként
mutatta meg az utat, feláldozva
saját kényelmes életét, megélhetését. Küldetésük, hogy csökkentsék magul körül a szervezetlenséget, rendetlenséget. Az egyesek sokat töprengenek tetteik helyességén, és igyekeznek magyarázatokat keresni, hogy igazolják cselekedeteik helyességét. Külső megfigyelő ridegnek, merevnek látja
az egyeseket, azonban belülről ők ezt nem érzékelik. Nekik az a
fontos, hogy rend legyen, illetve legyen, aki a rendet létrehozza és
fenntartja, azaz ők maguk. Az egyesek szigorúak magukhoz, mond-

191

Csalogány

I. Ébredés

Csalogány

I. Ébredés

192

Emberek és karakterek – egyes, a maximalista

Emberek és karakterek – egyes, a maximalista

ván így egyre tökéletesebbek lesznek. A valóságban azonban hoszszú idő alatt saját szabály és norma dzsungelűkbe kerülnek, melyből
nem tudnak kiszabadulni.

kott. Mivel nagy önfegyelemmel rendelkeznek és pontosan tudják,
mit akarnak, az egyesek általában látható sikereket érnek el, mely
sikerek országok, népek előrehaladását is jelenthetik.

Az egyesek gyermekkora

Egészségtelen fázis

Az egyesek igyekeztek jó gyermekek lenni, igyekeztek igazolni létezésük jogosságát, hasznosságát. Ők hamar felnőtté érnek, nem
voltak igazi gyerekek, számukra gyereknek lenni kicsinyes, komolytalan. Úgy érezték, szüleik sokat várnak tőlük, ezért igyekeztek hősökké nőni. Az egyesek úgy érezték gyermekként, hogy elveszítették domináns szülőjüket, ezért maguk kezdtek apáskodni maguk
felett, azaz másra nem hallgattak, csak saját magukra. Az egyesek
úgy érzik, többre kell vinniük, mint szüleik, ezért szigorúbb szabályokat alkotnak, nagyobb elvárásokat támasztanak saját magukkal
szemben, mint szüleik.

Az egyesek egészségtelen fázisukban attól kezdenek félni, hogy az
általuk kialakított szabályok senkit sem érdekelnek, ezért egojuk
kiterjesztésével igyekeznek mindenkit meggyőzni igazukról. Megszállottakká válnak, nem engednek igazukból. Félnek attól, hogy
mások elítélik, hogy nem hűek saját szabályaikhoz. Komoly lelki
problémát okoz, hogy nem ismerik el korszakalkotó szabályrendszerüket, esetleg bírálják is azokat, mondván túl merev, tarthatatlan,
élhetetlen. Az egyesek nagyon egészségtelen fázisukban kezdik
elhinni, hogy eszményképeik, szabályaik helytelenek, és nem is a
rend fenntartását szolgálják. Ekkor már nagyon beszűkül látóterük. Sem kompromisszumra, sem vitára nem hajlandók. Kezdik kielégíteni a szigorú szabályok miatt addig elfojtott vágyaikat, bár kifelé hangoztatják eddigi értékrendjüket, igaz már nem nagyon hisznek
benne. Inkább demagógok lesznek. Végső fázisban elveszítik ellenőrzésüket szabályaik felett és pont az ellenkezőjét teszik, mint amit
valamikor képviseltek.

Egészséges fázis
Az egyesek nem szeretik a hazugságot, igyekeznek mindig őszinték
és becsületesek lenni. Ők életükkel igazolják, hogy amit mondanak,
azt úgy is gondolják. Nem csapnak be senkit, és nem állítanak magukról olyat, ami nem igaz, azaz személyes jó példával élnek. Igyekeznek mindenkivel igazságosan bánni, senkit meg nem sérteni. Az
egészséges egyeseket nem hajtja személyes nyereségvágy, gyakran lemondanak saját kényelmükről egy ügy érdekében. Ők bátran
szigorítanak a szabályokon, ha úgy látszik, ez hosszútávon megtérül. A széles néptömegek ilyenkor nem értik meg őket, sőt ellenük
fordulhatnak, ahogy ez a történelemben rendszeresen lenni szo-
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Integráció-fejlődés, dezintegráció-visszafejlődés
Az egyesek fejlődése azt jelenti, hogy az egészséges állapotból előremozdulnak, és átveszik a hetesek jó tulajdonságait. Ilyenkor csökken a konokságuk, jobban odafigyelnek a kínálkozó lehetőségekre,
rájönnek, hogy élet nem csak a szigorú szabályok mögött van. BátCsalogány
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ran terveznek, a biztonságot jelentő szabályok mögül ki mernek
nézni a bizonytalan jövőbe.
Dezintegrációkor stressz esetén az
egészségtelen egyesek kezdenek
úgy „működni” mint a négyesek,
azaz igyekeznek visszavonulni,
elzárkózni a világ elől. Azonban
egyes lévén túl sok szabályt, korlátot építettek ahhoz, hogy mindez
csak vágy legyen, és fizikailag ne
tudjon megvalósulni, azaz eléggé
gátlásosak ilyen esetben. A stressz
hatására a négyesekhez hasonlóan úgy érzik, senki sem érti meg
őket, pedig jót akarnak. Ekkor kezdenek visszahúzódóvá válni. Ha
ez tovább fokozódik, akkor felmentést adnak maguknak saját szabályaik alól eleinte alkalmanként, később rendszeresen. Az egyesek
igazán akkor vannak bajban, mikor merevek, rugalmatlanok, álszentek, kiábrándultak, levertek, állandóan dühösek, és egyre
szigorúbb szabályokkal büntetik saját magukat.

Emberek és karakterek – egyes, a maximalista
Hogyan illeszkedjünk az egyeshez
Ismerjük el a tekintélyét, semmiképp ne vitassuk azt. Ha igaza van,
akkor azt egyértelműen adjuk tudtára. Legyünk vele korrektek, igazságosak. Kerülni kell a túlzott bizalmaskodást, nem szabad faggatni,
nem szabad ítélkezni felette. Haragtartó, nem felejt.
Jó munkaerő, megbízható, szívességeket lehet kérni tőle.

Hogyan kezelje magát
Be kell látni, hogy a világ nem tökéletes, és ő maga sem tudja tökéletessé tenni. El kell ismernie, ha másnak igaza van. Meg kell tanulnia szeretni az életet, nem szabad túl mereven ragaszkodnia a szabályokhoz. Érdemes önismereti tréningen szembesülnie saját jellemével, annak erősségeivel, gyengeségeivel. A belső feszültségek
levezetésére javasolt a jóga, tánc, masszázs, vagy küzdő sportok
közül a boksz, karate.
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7.2.2. Kettes, a segítő
A kettes tipikus szójárása: bárkivel megkedveltetem magam; milyen
közel állunk egymáshoz; hagyd, majd én megcsinálom neked; hol
lennél te nélkülem; sok ember rászorul a segítségemre; fontos segíteni másoknak; nem az a fontos, hogy nekem mi a jó; sokan jönnek,
hogy nálam vigasztalódjanak; nekem nem sok mindenre van szükségem; nekem az a jó, ami neked; jobb érzés adni, mint kapni.

Emberek és karakterek – kettes, a segítő
hogy nem szeretik őket csak úgy önmagukért. A kettesek úgy tesznek, mintha mások iránt megmutatkozó szeretetük, szolgálatkészségük teljesen önzetlen lenne, pedig belülről nagy elvárásaik vannak a be nem vallott érzelmi szükségletek terén. A kettesek úgy hiszik, csak akkor szeretik őket, ha előbb ők szeretnek, kiszolgálnak
másokat. Manipulációs eszközük a bűntudat, igyekeznek másokban
bűntudatot kelteni, hogy szeretet kapjanak.
A kettesek gyermekkora

A kettesek a legőszintébb segítők, nagyon sok energiát fektetnek abba, hogy segítőkésznek
lássák őket. Ez a sok munka,
mely mások segítésébe fektetődik, azt az érzést kelti a kettesekben, hogy ők élik a leggazdagabb életet az embertársak közül. A kettesek főleg a szeretettel
foglalkoznak, főleg ezt adják a
megcélzott személynek, valamint közelséget, barátságot. Ezen kívül
az egészséges kettesek nagylelkűek, figyelmesek, mindig ugrásra
készen állnak, hogy segítsenek másokon, mielőtt még bárki igényelné is a segítséget. Vannak olyan emberek, akik nem bírják a
kettesek túlzott önzetlenségét, segítőkészségét,bennük ellenszenvet
vált ki. A kettesek fontos tulajdonsága, hogy nagyon sok embert
vonzanak magukhoz, azonban fejlődésükben gátat jelent, hogy túlságosan beleszólnak a mások életébe. Túl sokat tudnak másokról,
és hordják is a „híreket”. Énjük árnyoldala az önámítás és a mások
manipulálása. Legnagyobb félelmük az értéktelenség. Attól félnek,
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A kettesek arra a felfedezésre jutottak, hogy más szükségleteit a
sajátjuk elé kell helyezni, továbbá ha kapni akarnak, akkor előbb
adni kell. Úgy érezték, a családban, ahol felnőttek az a legfontosabb, hogy adjanak, ha maguk helyett mindenki mással törődnek,
akkor megkedvelik őket. A gyerek kettesek akkor érzik jól magukat a
családban, ha van egy kistestvér, akit lehet pátyolgatni, lehet elhalmozni szeretettel. Testvér hiányában sokat segítenek az édesanyáknak a házimunkákban, felkérés nélkül, önzetlenül. Ez az önzetlenség odáig fajul, hogy feláldozzák magukat azért, hogy szeretetet kapjanak.
Egészséges fázis
Az egészséges kettesek célja, hogy jót tegyenek másokkal. Vigyáznak beteg gyerekekre, felnőttekre, a tér és idő nem jelent korlátot,
hogy szeretetüket másoknak adják. Nem csak fontosnak tartanak
másokat, nem csak felnéznek rájuk, hanem tesznek is értük. Jól
érzik magukat, önfeledten nevetnek, életörömöt sugároznak. A kettes a szeretetére kapott választ, még ha az negatív is, nem veszi túl
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komolyan, hiszen ő inkább ad, sem mint kap. A kettesek segítségükkel azt akarják, hogy mások is jól érezzék magukat, szeressék
az életüket, és természetesen viszonozzák a kettes szeretetét.

azonban átvéve a négyesek önmegfigyelését, kezdik felismerni,
hogy nekik is vannak saját szükségleteik, szembesülnek azokkal, és
tesznek is azok kielégítéséért.

Egészségtelen fázis

Ha kezdenek visszafejlődni, akkor
a nyolcas irányába indulnak, átveszik azok rossz tulajdonságait,
nyersek lesznek és agresszívek.
Bár kifele a szeretetet mutatják,
azonban kiderül, hogy a felszín
alatt az ellenkezője lappang. Ilyenkor nyíltan panaszkodnak, hogy
nem kapják azt a viszonzást, amit
szeretnének. A kettesek elkezdenek foglalkozni létfenntartási ösztöneikkel, és egyre keményebben
dolgoznak, hogy teljesíteni tudják kettesbeli küldetésüket és újonnan
felfedezett nyolcasbeli igényeiket. Vészjelek a kettes életében: az
önámítás megjelenése, mások manipulálása, szerelmi rohamok,
elfojtott agresszió, testi tünetekkel járó érzelmi problémák.

Az egészséges fázisról az egészségtelenre történő áttérés első szakaszában a kettesek attól kezdenek félni, hogy amit tesznek az nem
elég. Úgy érzik, ennyi munkával sem érik el azt az elismerést, azt a
társasági figyelmet, amire szükségük lenne.
Az emberek szeretete már önzésből történik, saját szükségleteik
kielégítése céljából. Ilyenkor viselkedésük változik, inkább hízelgő,
mint segítő. Az egészségtelen fázis fokozásaként a kettesek kezdenek haragudni, hogy mindenki természetesnek veszi az ő segítőkészségüket, de nem mutatják ki megbántottságukat, továbbra is
mások szükségleteit helyezik maguk elé.
Egyre többen tekintik az önzőségből adott „szeretetet” erőszakos
rámenősségnek, így egyre többen idegenednek el a kettestől. Végső stádiumban a kettesek rájönnek, hogy sok mindent megvontak maguktól. Ekkor úgy döntenek, joguk van mindenre, amit
eddig nem kaptak meg. Ilyenkor széthullanak, és a mártír szerepét
kezdik játszani. Ilyenkor szoktak idegenek közbelépni és gondjukat
viselni.
Integráció-fejlődés, dezintegráció-visszafejlődés
Az egészséges kettesek fejlődése azt jelenti, hogy kezdik felvenni a
négyesek bizonyos jó tulajdonságát. A kettesek alapvetően nem
foglalkoznak magukkal, csak a mások szükségleteire figyelnek,
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Hogyan kezelje magát
Rá kell jönne, hogy a világban mindenhol ott van a szeretet, és fölösleges azért szolgálni másokat, hogy kapjunk egy kis szeretetet. A
szeretet nem tartozik senkihez, főleg nem személyhez. Nem az a
cél, azért tegyünk jót, hogy cserébe szeressenek, hanem tegyük azt,
ami jó a szívünknek, ami a bensőnkből jön.
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Hogyan illeszkedjünk a ketteshez

7.2.3. Hármas, a sikerorientált

Legyünk hasonlóan figyelmesek, érdeklődjünk iránta, keressük az ő
intimitását. Ha bizalommal, intimitással közeledik hozzánk, ne gondoljunk azonnal „rosszra”. Vigyázzunk arra, hogy mit mondunk el a
kettesnek, mert ha összeveszünk vele, lehet, hogy több ember tud
meg olyan dolgokat, amit nem kellene.

A hármas tipikus szójárása: ha keményen dolgozom, mindent el
tudok érni; „mindenkinél jobb vagyok; a cél szentesíti az eszközt; az
érzések fölöslegesek; bármi lehetek, ami csak akarok; a siker minden számomra; bármit el tudok adni; fontos a látszat.
A hármasok igazi sikerorientáltak. Az élet szinte bármely területén tudnak sikeresek lenni, ha
megcélozzák azt. Ők az élet
sztárjai. Sokan felnéznek rájuk
eredményeik miatt és legalább ugyanennyien nem szeretik
őket éppen sikereik miatt. Az
egészséges hármasok folyamatosan fejlesztik magukat, nem
kímélnek senkit és semmit a cél elérése érdekében. Az élet adott
területén ők akarnak a legjobbak lenni, és szeretik, ha ezt értékelik
az emberek, ha sztárolják, és követendő példának tekintik őket. A
siker hajhászása mögött az a belső indíttatás áll, hogy a hármasok
úgy hiszik, őket csak akkor szereti bárki, ha sikeresek, ha fel lehet
rájuk nézni. A hármasok nem hiszik, hogy csak úgy magukért is lehet az embert szeretni, náluk egy számít, a külső megfelelés és elismerés. A legtöbb hármas csak a külsőségeknek él.
Az összes karaktertípus közül a hármasok vannak legjobban tudatában saját képességeiknek, ki is tudják azokat használni, ezért sikeresek. A hármasok ego kiterjesztők, azaz saját sikereiken felbuzdulva, rá akarnak kényszeríteni másokat is arra, hogy kövessék pél-
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dájukat. Sehogy sem akarják viszont megérteni, hogy az emberek
különbözők. A hármasok gyakran a külsőségekben nyilvánulnak
meg, a családok egy részében a siker mértéke nagy ház, drága autó,és egyéb státuszszimbólumok. A családok másik részében gondolati síkon érvényesül a siker, ilyenkor fontos, hogy a hármas elismert tudós, színész, modell, író, vagy akár politikus legyen.
A hármasok gyermekkora
A hármasokat gyermekként nem önmagukért értékelték, hanem
azért, amit tettek. Hamar megtanulták, hogy mit kell tenni, hogyan
kell tenni, hogy a külső környezet ezt értékelje. Minél jobban dicsért,
értékelt a környezet, minél pozitívabbak a visszajelzések, annál érdemesebb úgy cselekedni. Gyermekként nagyon kötődnek a nevelőhöz, a legtöbbször az anyához, és azt szeretik, ha az visszajelzi,
hogy ez jó, ügyes vagy stb. Mivel a nevelő nem mindig mondja ki
nyíltan elvárásait, ezért a hármas megtanulja kitalálni azokat. Kialakul egy intuíció, megfejteni a rejtvényt. Nagy korában is igyekszik
ennek a ki nem mondott elvárásnak megfelelni.
Egészséges fázis
Az egészséges hármasok jellemzője az önbecsülés. Magabiztosak,
ambiciózusak, kitartóak, tisztában vannak saját értékeikkel, korlátaikkal. Az emberek nagyon élvezik az ilyen kiegyensúlyozott hármasok társaságát, követendő példaként tekintenek rájuk. A hármasok
sok időt, energiát, munkát fektetnek saját magukba anélkül, hogy
ebben bármiféle én központúság lenne. Nem csak saját magukba
hajlandók befektetni ennyi energiát, hanem másoknak is szívesen
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segítenek, hogy hasonlóan sikeresek legyenek. A hármas stimuláló
erővel bír.
Egészségtelen fázis
Az egészséges fázistól az egészségtelen fázisig haladva, a hármasok attól kezdenek félni, hogy mások eredményei háttérbe szorítják
őket. Erre úgy reagálnak, hogy túlzásba viszik a siker hajszolását.
Ennek következtében még jobban elidegenednek maguktól, még
jobban csak a célt látják. Igyekeznek továbbá, hogy még vonzóbb
képet mutassanak magukról. Az emberek azonban már érzik, hogy
valami nincs rendben, olyan túl mesterkélt az egész, már nem önmaga a valamikori sikeres hármas. Ambíciójuk tovább nő, azonban
ugyanolyan mértékben csökken önbizalmuk, illetve megszűnik saját
életük, intimitásuk. Ilyenkor szoktak eltávolodni párjuktól. Továbbhaladva az egészségtelen fázisban a hármasok el kezdenek félni,
hogy amit állítanak, az nem igaz. Sajnos ekkor ez már részben így is
szokott lenni. Hatalmas traumát okoz nekik, hogy maguk is kezdenek kiábrándulni abból, amit végeznek, illetve rájönnek, hogy nem
minden igaz, amit mondanak. Ez egy hatalmas belső konfliktus, mert
meghasonuláshoz vezet. Végső momentum, mikor a hármasokra
már senki sem figyel, ilyenkor elvesztik önuralmukat. Ennek következménye, hogy bosszút akarnak állni azokon, akinek tulajdonítják
vereségüket.
Integráció-fejlődés, dezintegráció-visszafejlődés
A fejlődés azt jelenti, hogy az egészséges hármasok átveszik a hatosok pozitív vonásait, így még sikeresebbek lesznek. Megtanulják a
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hatosoktól, hogyan kötelezzék el magukat olyan célok mellett, melyek meghaladják személyes érdekeiket. Ekkor már nem az a
legfontosabb, hogy fenntartsanak magukról egy ideális sikerképet,
hanem támogatnak maguktól független és sokkal fontosabb célokat,
eszméket.
Dezintegráció alkalmával a hármas
kezd átmenni kilencesbe, átveszi
annak negatív tulajdonságait. Elveszti saját sikerét meghatározó
tulajdonságait. Ilyenkor kiábrándulnak az életből, úgy érzik, ők gyengék, képtelenek bármire. Külső
megfigyelő úgy látja, hogy kiégtek. Jellemző a fizikai kimerültség a
túlzott, kíméletlen munka miatt, önámítás, hamis énkép, belső üresség, érzelmi zavarok, szakmai féltékenység, irreális vágyak, ellenségek felfedezése.

Emberek és karakterek – négyes, a különc

7.2.4. Négyes, a különc, az individualista, a felfedezni való
(felfedezésre váró)
A négyes tipikus szójárása: engem senki sem ért meg; mindenki
olyan kegyetlen velem; mindenki olyan érzéketlen velem; cserbenhagynak azok, akik a legfontosabbak nekem; nosztalgiával gondolok
a múltra; senki nem érez olyan mélyen, mint én; én annyira más
vagyok; megérint az elmúlás gondolata; magányos vagyok; mentsen
meg valaki.

Hogyan illeszkedjünk a hármashoz
Mivel nála a siker nem más, mint a külső elismerés, csillogás, ha
együtt akarunk dolgozni vele, akkor el kell ismerni a valós sikereit.
Lehet vele együtt örülni, dolgozni, bizalmába férkőzni, de óvakodjunk a bálványkép felállításától.

A négyesek alapvetően különbözőnek látják magukat másoktól. Azt érzik, hogy ők teljesen
mások, mint embertársaik, őket
senki sem érti meg, és nincs
senki, aki szerethetné. Két véglet között ingáznak.
Vagy tehetségesnek látják magukat, vagy teljesen tehetségtelennek, hátrányos helyzetűnek.
Az összes típus közül a négyesek vannak leginkább tisztában karakterük hátrányaival, és nagy figyelmet fordítanak erre. Fő félelmük,
hogy
nincs
identitásuk,
nincs
személyes
jelentőségük.
Fő vágyuk, hogy megtalálják önmagukat, belső élményeikből tudjanak identitást készíteni. A négyesek alapeleme, hogy hűek magukhoz, tehát amit hisznek, tudnak magukról, aszerint élnek, viselkednek. A négyes intuitív, labilis, érzékeny, érzéki, könnyen kibillenthető
egyensúlyi állapotából, mindig magából indul ki. Jellemzője az irigység, mert sosem azt kapja meg, amit szerinte megérdemelne. A
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Vegyen vissza a túlhajszolt életből, lassítsa a mókuskereket. Meg
kell tanulni nem a külsőségeknek élni, tehát nem azért kell sikeresnek lenni, mert egy ideálképet akar mutatni kifelé, hanem azért kell
tenni valamit, mert az jó neki.
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négyesek visszavonulnak, és magukba zárkózva figyelik az életet.
Őket fel kell fedezni. Fel kell figyelni rájuk. Misztikus, megfejthetetlen
köd övezi őket. Jellemzőjük a depresszív hajlam, nehezen illeszkednek be, nem tudnak sok mindenkit a szívükbe zárni. Ugyanakkor
finom stílusú emberek, elvont elegancia jellemzi őket, általában közük van a spiritualitáshoz, égi kötődésük van.
A négyesek gyermekkora
A négyesek gyakran hiszik, hogy ők nem is hasonlítanak szüleikhez.
Gyakori képzelgésük, hogy ők nem is szüleik gyermekei, hanem
elcserélték őket, vagy örökbe fogadták. Fő gyermekkori problémájuk, hogy nem kötődtek eléggé a szüleikhez, nem alakult ki az identitásuk. Ennek következménye, hogy egy életen át keresik, hogy kik
ők maguk, úgy érzik valami nincs rendben velük. Ennek egyik következménye, hogy egy életen át arra összpontosítanak, amiből hiányuk van. Úgy érzik, szeretteik elhagyták, félreértették őket. A négyesek egész életükben mindenkiben az apát vagy az anyát keresik, mert érzésük szerint, ezek sosem álltak igazán mellettük.

Emberek és karakterek – négyes, a különc
dezés arra vezet, hogy a négyes csökkenti saját bezárkózását, kezd
nyitni a világ felé, kezd kapcsolatokat kialakítani.
Egészségtelen fázis
Ez a fázis azzal kezdődik, hogy kezdenek aggódni, kezdenek magukba fordulni. Attól félnek, hogy mások nem fogják őket elismerni,
értékelni, ezért megjátsszák az elérhetetlent. Így teszik próbára a
többi embert, hogy valóban érdeklődnek-e irántuk. Ilyenkor a négyesek képzeletvilágukba burkolóznak, illetve semmi nem felel meg
nekik, mindennel elégedetlenek. Tovább haladva az egészségtelen
fázisban, a négyesek attól félnek, hogy hiába az álomvilág, sosem
jön a felfedező, aki kimenekítené őket a valóságba. Később a négyesek kezdik elpazarolni az életüket, mindent és mindenkit elutasítanak, ilyenkor jellemző rájuk az elfojtott düh, depresszió, fásultság,
és folyamatos kimerültség. Ilyenkor kezdenek tönkretenni mindent
az életükben, ami még jó volt eddig.
Integráció-fejlődés, dezintegráció-visszafejlődés

Egészséges fázis

Az egészséges négyesek az egyes
irányába fejlődnek, ilyenkor értelmes tevékenységek révén kinyílnak
a világ felé. A saját álomvilágon
túlmutató eszmék, célok mellett
kötelezik el magukat, mely stabil,
megbízható kapcsolatot jelent a
külvilággal. A kapcsolat másik előnye, hogy kiszabadulnak saját kép-

A négyesek lelki mesterek, képesek rá, hogy az emberi létre vonatkozó titokzatos igazságokat felderítsék, és kimondják. Ők fel tudják
hívni a figyelmet emberi mivoltunkra. A négyesek, mivel saját maguk
lélekbúvárai is, igen kreatívak, intuitívak, általában valamilyen művészi hajlammal is rendelkeznek. A négyeseket fel kell fedezni. Mikor egy négyest felfedeznek, akkor a négyes rájön, hogy ő maga
sem más, mint az őt felfedező személy, ő is csak ember. Ez a felfe-
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zeletvilágukból. A változás eredménye, hogy nem hangulati alapon
működnek, hanem célvezérelten.
A négyesek visszafejlődése azt jelenti, hogy kezdik átvenni a kettesek néhány tulajdonságát. Ha már nagyon magába fordulnak a négyesek, akkor egy idő után átcsapnak az ellenkezőjébe és elkezdenek erőltetett barátságokat kötni, ezzel próbálva helyrehozni mindent, amit elrontottak. A ketteshez hasonlóan aggódni kezdenek
kapcsolatukért, igyekeznek közelebb kerülni ahhoz, akit kedvelnek.
Ilyenkor bizonygatják a többi embernek, hogy milyen fontos számukra a kapcsolat. Előfordul, hogy a négyesek érzelmektől fűtött helyzeteket hoznak létre, hogy a kettesekre jellemző módon kapjanak viszonzást. A valóság és a fikció összekeveredése egy bizonyos szinten már összezavarja a valós életet.

Emberek és karakterek – ötös, a szakértő

7.2.5. Ötös, a szakértő
Az ötös tipikus szójárása: ezt még nem ismerem eléggé; sok időre
van szükségem; nem tudok érzésekről, személyes dolgokról beszélni; egyedül szeretek dolgozni; szakértő vagyok; racionálisan dönteni, csak pontos információk alapján lehet.

Értő figyelemmel, halk, emberi beszéddel, együtt érzően közeledhetünk hozzá. Ne akarjuk megváltoztatni, ne akarjuk más karakterré
formálni. Nem lehet, és nem is kell.

Az ötösök mindig szeretnek
mélyre hatolni a tudásban. Mindegy az, hogy makro világ, vagy
mikro, élőlények, technika, vagy
belső világuk. Mindig feltesznek
egy kérdést, és arra keresik a
választ. Nem fogadják el a készen kapható válaszokat, meg
akarnak győződni azok igazságáról, sőt még mélyebben, még
komplexebben bele akarnak látni a megoldásba. Az ötösök tudásvágya mögött egy mély bizonytalanság lakozik, azt hiszik nem képesek ugyanolyan jól csinálni dolgokat, mint mások. Egyszerűen csak
meg akarják mutatni, hogy igenis, képesek arra, amire mások. Ahelyett, hogy belekezdenének valamibe, azt bizonyítandóan, hogy értenek valamihez, inkább visszavonulnak, bezárkóznak saját világukba és felkészülnek, tanulnak, informálódnak. Az ötösök sokat foglalkoznak megfigyeléssel, legyen az élet bármely területe. Sokat töprengenek, elmélkednek. Ahogy telnek információval, kezdik magabiztosnak érezni magukat. A megszerzett információt később kreatívan használják. Az ötösöknek szükségük van legalább egy olyan
területre, amelyben szakértővé válhatnak.
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Meg kell találni azt a határt, ami még egy egyensúlyi állapotot takar.
Meg kell tanulni, hogy az élet mely pillanatában kell racionálisnak
lenni, illetve mikor kell érzelmi alapon reagálni. Legfontosabb, ne
éljen az önsajnálat eszközével, mert az visszahúzza. Párkapcsolati
probléma, hogy olyan tulajdonságokkal ruházza fel az áhított személyt, melyekkel az nem rendelkezik. Ez nem szerencsés, mert magában hordozza a csalódás biztos esélyét.
Hogyan illeszkedjünk a négyeshez
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Az ötösök gyermekkora
Az ötösök elmondása szerint, gyerekként nem érezték magukat biztonságban a családban. Érzésük szerint az volt a probléma, hogy
szüleik nem tekintették egyenrangú partnernek őket, így először is
visszahúzódtak, magukba fordultak, majd kerestek egy olyan területet, ahol információgyűjtés után okosabbak lettek, mint szüleik, és
ekkor ki mertek állni a család előtt. Az ötös gyerekek csendesek,
legtöbbször egyedül játszanak, nagyon jól le tudják magukat kötni a
képzeletük segítségével, vagy belemélyednek egy-egy dolog tanulmányozásába, legyen az akár a hangyák élete. Az ötös gyerekek
közül sok nyer folyamatosan matek vagy informatika versenyeket,
vagy helyesírásban kitűnőek.
Egészséges fázis
Az egészséges ötösök megtanulják, hogyan lehet birtokolni ösztöneiket, azaz kezdik átvenni a nyolcasok jó tulajdonságait. A magabiztosság, melytől egyébként mentesek az ötösök, jó segítséget nyújt
az életben, és ez a nyolcasok egyik fontos jellemzője. Ezek eredménye, hogy az ötösök kezdik használni tudásukat. Eddig elméleti
emberek voltak, most azonban alkalmazni is tudják tudásukat. Olyan
ez, mint amikor valaki nem csak tud valamit, de azt tanítani is tudja.
Egészségtelen fázis
Az ötösök úgy érzik, hogy kevés a tudásuk ahhoz, hogy ki merjenek
állni az emberek elé, hogy kapcsolatokat létesíthessenek. Ilyenkor
visszahúzódnak, tanulnak, információt gyűjtögetnek. Minimálisra
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csökkentik szükségleteiket, túlfeszítik magukat a munkájukban,
ezért ingerültté válnak. Zavarja őket mások magabiztossága. Ha
tovább romlik a helyzet, akkor az egészségtelen ötösök már nem
képesek helytállni a világban, mindent elutasítanak kívülről, azonban
ezzel együtt is egyre nagyobb félelmek gyötrik őket. Tele vannak
sötét képzelgésekkel. Végső stádiumban el akarnak menekülni a
világ elől, ilyenkor pszichotikus betegségbe menekülhetnek.
Integráció-fejlődés, dezintegráció-visszafejlődés
Az integráció az esetükben azt jelenti, hogy átveszik a nyolcasok
pozitív tulajdonságait, kiterjesztik
egojukat (jó értelemben), azaz
megszerzett tudásukat, információikat
átadják
másoknak.
Sokan éppen ezzel válnak vezéregyéniségekké. Az egészséges ötös a
megszerzett információt nem csak
tárolja, hanem használja, alkalmazza, erre épít.
Dezintegrációkor, egészségtelen állapotban az ötös átveszi a hetes
karaktertípus rossz tulajdonságait. Ennek következménye, hogy
egyre szűkebb területre összpontosítanak, ami látószögük erős
csökkenését eredményezi. Ilyenkor megfontolás nélkül vágnak bele
előre nem látható következményekkel járó dolgokba. Elkezdik a jövő
homályában keresni boldogságukat. Nyugtalanok lesznek és zaklatottak, elzárkóznak a jelen problémái elől.
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7.2.6. Hatos, a szövetséges (lojális)

Meg kell barátkoznia saját testével, ösztöneivel. Több testmozgás
szükséges, hogy megismerje magát.
Meg kell élni a hatásokat, nem csak virtuálisan, hanem fizikailag.
Engedje magát élni, átadni a világmindenségnek. Az élet akkor ér
valamit, ha részt veszünk benne. A kizárás nem részvétel.

A hatos tipikus szójárása: szeretek megadott határok között mozogni; szeretek tartozni valahova; én érzem a veszélyt; túl szép, hogy
igaz legyen; mindent előre látok; mindenre fel vagyok készülve;
mindegy; attól félek, hogy; előre tudtam.

Hogyan illeszkedjünk az ötöshöz
Az ötöst átreformálni nem lehet, ezért ne is törekedjünk rá. Nem
szabad őt lerohanni, nem kell túl intimnek lenni vele, mert ez zavarja. Az ötös másképp jókedvű, mint a többiek.
Legyünk vele diplomatikusak, beszéljünk velük mérnöki nyelven.
Fogadjuk el olyannak, amilyen.
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A hatosok a leghűségesebbek
barátaikhoz, elveikhez, eszméikhez, a végsőkig kitartanak. Fő
félelmük, hogy nem kapnak támogatást és útmutatást, hogy
egymagukban
nem
tudnak
fennmaradni. Fő vágyuk biztonságos támaszt találni. A hatosnak szüksége van „tekintély
személyre”. Ez lehet ember, cég,
irányzat, politika, egyház stb. A hatosok azért szövetségesek, lojálisak, mert nem akarnak magukra maradni, mivel fő problémájuk a
magabiztosság hiánya. Mivel úgy gondolják, hogy egymaguk nem
rendelkeznek azzal a képességgel, hogy túléljenek, ezért keresnek
olyan társat, eszmét, elvet, ahova kötődhetnek. Így teremtődik meg
biztonságérzetük. A hatosok nagyon sokat gondolkoznak, állandóan
pörög az agyuk, sosem pihennek gondolataik, sokat aggódnak.
Mindig megpróbálnak felkészülni mindenre, ami várható. Agyukban,
félelemből előre lepörgetik bármely esemény elképzelhető legtöbb
megoldási módját, így nagy valószínűséggel, mikor valami meg fog
történni, akkor erre a hatosok már felkészültek, erre már gondoltak.
Sok hatos ezt úgy nevezi, hogy o intuitív. Pedig az teljesen más.
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A hatos gondolkodását úgy értjük meg a legjobban, mintha több
tudatuk lenne, azaz az agyukban egy 6 tagú bizottság döntene mindenről. Így fordulhat elő, hogy változik, ingadozik a véleményük,
vagy patthelyzet alakul ki. A nyugati emberek több mint kétharmada
hatos. Ezt maga a társadalom generálja. De ez jó is a rend irányítóinak, mert a hatost könnyű csatlakoztatni pártokhoz, irányzatokhoz,
egyházakhoz. A hatos csak ritkán lesz szabad oroszlán. Ritkán kérdőjelez meg már működő rendszert.
A hatosok szeretnek vitatkozni, hihetetlenül jó a logikájuk, nagyon jól
kérdeznek, kérdésre sokszor kérdéssel válaszolnak. Foglalkozásban
olyan helyen sikeresek a hatosok, ahol gyors helyzetek vannak,
gyorsan kell reagálni, vagy előre felkészültnek kell lenni lehetséges
megoldásokra. Érzelmeik, belső konfliktusaik kiülnek az arcukra.
Nem tudnak „bölcsen” hallgatni, könnyen kerülnek konfliktusba,
hagyják magukat sok mindenbe belerángatni, provokálni.
A hatosok gyermekkora
A hatosok gyermekkorára felborult családi egyensúly volt a jellemző.
Apa fizikai távolléte, hiánya, gyenge apa, domináns anya, a szülő
nem tudta valamiért betölteni szerepkörét, és a gyermekben kialakult a félelem. A hatosok félelme a múltból táplálkozik, de ők a jövőre vetítik ki.

Emberek és karakterek – hatos, a szövetséges
rólékosan kidolgozzák a megoldást, legtöbbször több variációban. Az egészséges hatosok sokra értékelik a tudást, a becsületességet és ezt igyekeznek nyújtani másoknak is. A veszély iránti érzékenységük miatt „előre látják” a problémákat és felkészülnek rájuk.
Szeretnek tanulni, főleg olyan dolgokkal foglalkoznak, ahol egyértelműek a törvények, szabályosságok. Kerülik az átláthatatlan helyzeteket, a kalandor magatartást. A hatos főnök jó a munkáltatónak,
de kevésbé a beosztottnak, mert mindig többet kér a dolgozóktól,
mint az szükséges lenne.
Egészségtelen fázis
Amikor a hatosok az egészséges fázisból elindulnak az egészségtelen fázisba, akkor egyre jobban igénylik a támogatást, bár ez a támogatás egyre nagyobb bizonytalanságot indukál. Ilyenkor szorongóak, bizonytalanok lesznek és legfőképpen borúlátók. Később a
hatosok elkezdenek félni attól, hogy szövetségeseik nem támogatják
eléggé őket. Elkezdik keresni szorongásaik okát. Ilyenkor megkeseredetté válnak, és cinikussá. Másokat hibáztatnak és gyakran hatalmi harcokba kezdenek. Utolsó előtti momentumként áldozatnak
állítják be magukat. Úgy viselkednek, sőt ki is mondják, „mindent
feláldoztam érted”. Később a hatosok aláássák saját létüket, reaktív
viselkedésükkel válságot gerjesztenek maguk körül. Önmagukat
kezdik büntetni.

Egészséges fázis
Integráció-fejlődés, dezintegráció-visszafejlődés
Az egészséges hatosok hihetetlenül nagy kitartással rendelkeznek,
szívós munkával célba is érnek. A részletek nagyon fontosak, minden problémát alaposan körüljárnak, módszeresen felkutatnak, ap-

Az integrációs, a kilences pozitív vonásainak átvételét jelenti. A hatosok úgy számolnak le félelmeikkel, hogy használni kezdik ösztöne-
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iket, ezáltal egy belső stabilitáshoz
jutnak, mely eddig nem volt
jellemzőjük. Ilyenkor a hatosok
képesek elfogadni embertársaikat
olyannak, amilyenek, nem ítélik
meg őket. Ez az igazi elfogadás.
Ilyenkor a legsikeresebb a hatos,
mert a kilenceshez hasonló lelki
békéje és kiegyensúlyozottsága,
egyesülve az „intuícióval” nagy
segítséget jelent nagyobb kihívások esetén.
Dezintegrációkor a hatosok kezdik átvenni a hármasok előnytelenebb tulajdonságait. Ilyenkor még megszállottabbak lesznek, sokszor munkamániássá válnak. Igyekeznek alkalmazkodni, hogy fenntartsák társadalmi és anyagi helyzetüket. A hatosok ebben az állapotban kezdenek sikerorientálttá válni, ami siker a külső elismerést
jelenti ez esetben. Igyekeznek úgy viselkedni, hogy másoknak ez
tetsszen. Remélik, hogy elnyerik mások elismerését, tetszését. A
hatosok is kezdenek versengeni, de nem önmaguk, hanem az eszmét, amihez csatlakoztak, versenyeztetik egy konkurens eszmével,
munkahelyüket egy másikkal stb. Gyakran megjelenik a dicsekvés,
önmutogatás, saját felsőbbrendűségük bemutatása.

Emberek és karakterek – hatos, a szövetséges
az ösztönökre, mert a belső nyugalom, sok erőt szabadít fel az emberben.
Hogyan illeszkedjünk a hatoshoz
Segítsünk neki megérteni, hogy mit feltételez, járjuk körbe a témát.
Mivel neki mindig pörög az agya, megelőzni ebben nem lehet, de
több információval, jobban megérti viselkedésünket, mondandónkat.
Soha ne támadjuk a hatost, mert visszatámad. Úgy érzi, sarokba
szorítjuk, és támad. Mindig alulmaradunk, ezért ne vitázzunk vele,
értelmetlen. Ha befejeztük a vitát, ő tovább viszi, míg úgy érzi, hogy
meggyőzött minket.
A hatos mindig tesztel, ne vegyük ezt gyanakvásnak, vagy rosszindulatnak.

Hogyan kezelje magát
Meg kell tanulni a jelenben élni. A hatos legfőbb gondja, hogy a múlt
élményei alapján a jövőtől aggódik. Egy olyan jövőtől fél, melyet
nem lát előre, melyre minimális a kihatása. Meg kell tanulni hallgatni
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7.2.7. Hetes a felfedező
A hetes tipikus szójárása: a cél szentesíti az eszközt; semmiből nem
maradhatok ki; had pezsegjen az élet; nálatok a fű se nő; akarom;
mindenkit kedvelek; próba szerencse; több vidámságot.
A hetesek mindenért rajonganak,
amit csak észrevesznek. Az életre derűlátóan figyelnek, kaland
az élet, mint amikor a gyerek
beszabadul az édességboltba.
Lendületesek, elevenek. Soha
semmit nem fejeznek be. Fő vágyuk a boldogság, azonban erre
oly módon törekednek, hogy a
jelen problémáit nem hajlandók
észrevenni. Nem foglalkoznak semmivel, ami a jelen. Ők a jövőben
élnek. Mindig vizionálják a pozitív jövőt grandiózus tervekben, de
aprópénzre nem tudják váltani. A hetesek nagyon gyakorlatiasak,
sok mindennel foglalkoznak egyszerre, párhuzamosan futnak a szálak. Mivel a jelenből elmenekülnek a jövőbe, ezért sosem fejeznek
be semmit. Ők akkor sikeresek, ha van valaki társuk, aki befejezi a
jelenben terveiket

Emberek és karakterek – hetes, a felfedező
betegség jelent meg a családban (ő maga lett beteg, vagy az édesanyja), vagy az anyának dolgoznia kellett menni. Erre a hiányra a
hetesek úgy reagálnak, hogy ők magukat gondozzák. Ettől még nem
álltak közel édesanyjukhoz, azonban valamiért a tudatalatti úgy döntött, jobb, ha maga gondoskodik saját magáról. A gyerekek, ebben a
fázisban átmenetileg játéktárgyakkal vigasztalták magukat. Felnőttkorban szintén ilyen „játékszereket” keresnek maguknak. Amíg ezeket próbálják megszerezni, addig el tudják nyomni frusztrációjukat.
Egészséges fázis
A hetesek általában kreatívak. Mikor két lábbal a földön járnak, akkor fantasztikus emberek. Ilyenkor komoly sikereket érnek el a világban. A hetesek csak akkor sikeresek, ha nem élnek az álomvilágukban. Nem elégednek meg mások eredményeivel, azokat felhasználva új dolgokat hoznak létre. A hetesek pozitív vonásaik közé
tartozik, hogy feldobják, felpörgetik a világot. Egészséges állapotukban párhuzamos szálakon is sikeresen tevékenykedhetnek. Azonban ha elvesztik földi stabilitásukat, gyakran gabalyodnak saját dolgaikba. A párhuzamos szálak összeakadnak. A hetesek legfontosabb pozitívuma a pozitív életszemlélet fenntartásának képessége.
Amíg ezt fenn tudják tartani, addig sikeresnek érzik magukat. Ha a
helyi problémák elnyomják a pozitív életszemléletet, akkor kiesik a
talaj a lábuk alól, és elmenekülnek az álomvilágukba.

A hetesek gyermekkora
Egészségtelen fázis
A hetesek fő problémája az, hogy gyermekkorban megvonták tőlük
az anyai gondoskodást akkor, amikor ezt ők még igényelték volna.
Ennek sok oka lehetett: például megjelent egy kisebb testvér, vagy

A hetesek, mikor kezdenek az egészségtelen fázisba kerülni, elkezdenek félni, hogy lemaradnak valamiről, ezért kezdenek nyugtalan-
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ná válni. Ennek következménye, hogy még jobban pörög az agyuk,
igyekeznek még több dolgot, lehetőséget nyitva tartani a maguk
számára. Felvillanyozzák környezetüket ötleteikkel, terveikkel. Ilyenkor szoktak magukkal ragadni olyanokat, akik az ötleteket készpénznek veszik, és emiatt csődbe megy életük, munkájuk. A hetesek ilyenkor már szétszórtak, mivel csak kapkodnak, nem tudnak
semmire sem figyelni igazából még csak ötlet, terv szinten sem.
Tovább súlyosbodva a helyzet, a hetesek egyre többet akarnak,
azonban ha megkapják, sem elégülnek ki. Ezért kezdenek követelőzők lenni, ugyanakkor pazarlók, fölényesek, bűntudatukat tagadják.
Úgy érzik, mások azért vannak, hogy az ő anyagi biztonságukat
megteremtsék.

Emberek és karakterek – hetes, a felfedező
is okoz náluk, mert éppen ellentétes saját belső működésükkel. Az
egyesekhez hasonlóan tovább erősödik az ego kiterjesztése, azaz
akaratukat próbálják érvényesíteni másokon. Ha nincs igazuk, felemelik a hangjukat. A visszafejlődés jelei: szélsőséges szétszórtság,
káros szenvedélyek megjelenése, meggondolatlanság, sértő viselkedés, infantilis reakciók, pánik, rémület.
Hogyan kezelje magát
Le kell lassítania az agyát, meg kell szüntetni a kapkodást, több időt
kell töltsön egy-egy dologgal, eseménnyel. Meg kell próbálni befejezni egy-egy dolgot. Később kiderülhet, hogy ez nem is olyan nagy
ördöngösség.

Integráció-fejlődés, dezintegráció-visszafejlődés
Hogyan illeszkedjünk a heteshez
A hetesek fejlődése azt jelenti,
hogy kezdik felvenni az ötösök pozitív vonásait. Az agyuk pörgése lelassul, lecsendesül, ugyanakkor a kapkodás helyett az ötösök
szakértői
vonásai
kezdenek megjelenni. Ilyenkor a hetesek
képesek egy-egy dologban jobban
elmélyülni, nem csak felületesen belekapni. A jobb elmélyülés azt eredményezi, hogy jobban kitartanak egy-egy dolog mellett, magyarul véghezvisznek olyan dolgokat, melyeket azelőtt nem. Ezáltal sokkal sikeresebbek lesznek.
Dezintegrációkor kezdik felvenni az egyesek bizonyos tulajdonságait. Elkezdenek keményen dolgozni, azonban ez komoly lelki válságot
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Ne ítéljük el, ne kritizáljuk azért, mert ő így reagál, így viselkedik.
Játsszunk vele, álmodozzunk vele. Fontos, hogy biztosítsuk a barátságunkról. A hosszú barátság titka, ha nem emlékeztetjük ígéreteire,
valóra nem váltott elképzeléseire.
Ha együttműködünk a hetesekkel, akkor fontos, hogy ne tegyük
kockára magunkat, családunkat, egzisztenciánkat. Csak olyan mélységig kössünk „üzletet”, hogy az ne legyen visszavonhatatlanul káros számunkra.
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7.2.8. Nyolcas a főnök (keresztapa)

A nyolcasok gyermekkora

A nyolcas tipikus szójárása: téged meg milyen fából faragtak; majd
én megmondom, hogy mi lesz itt; majd én megmutatom nektek;
vagy megszokik, vagy megszökik; nekem senki ne mondja meg,
hogy mit tegyek; ez volt az utolsó szavam; le is út, fel is út.

A nyolcasokra jellemző, hogy már fiatalon felnőtté kellett válniuk. Ezt
gyakran okozta szerencsétlenség, háború, vagy csonka családi háttér. Előfordul még a veszélyes környék hatása is, bandák, háborús
övezet stb. Az olyan nyolcasok, akikre mindez nem volt jellemző,
azok is beszámolnak arról, hogy ismeretlen okok miatt 3-4 éves korukban is már meg kellett védeni jogaikat erővel. A nyolcasok úgy
érzik kis gyermekkorukban is, csak akkor maradhatnak életben, ha
erősek és megvédik magukat. A gyermek nyolcasok hamar védőpajzsot emelnek maguk köré, és azt szinte sosem engedik le. A gyerek nyolcasok sokat küszködtek az elutasítottság, az elárultság érzésével, azonban nem vonultak vissza, hogy nyalogassák
sebeiket, hanem kardot rántottak és indultak, hogy megmutassák, ki
az úr. A nyolcas gyermekek így hamar magányos lázadókká váltak,
akikre gyakran rásütik a fekete bárány bélyeget.

A nyolcasok szeretik a kihívásokat, szinte szárnyalnak, ha feladatot kapnak. Mind fizikai, mind
szellemi adottságaik alkalmassá
teszik őket arra, hogy a kihívásoknak megfeleljenek. A nyolcasok legnagyobb félelme, hogy
bántják őket, mások irányítása
alá kerülnek, megsértik a függetlenségüket. Ebből fakad fő vágyuk is, megvédeni önmagukat,
alakítani saját életútjukat. Énképük azt sugallja, hogy akkor jók, ha
erősek és urai a helyzetnek. A nyolcasok nagy akaraterővel, vitalitással rendelkeznek. Akkor érzik a legjobban magukat, mikor ezeket
alkalmazni tudják. Munkájuk eredménye, hogy látható változást
eredményeznek a környezetükben. Minden karaktertípus közül ők a
legönállóbbak, igazi kemény legények. Tudják, hogy a külső környezet mit gondol róluk, azonban a legtöbbször ez nem hat rájuk, nem
befolyásolja őket. A nyolcas védi, segíti azt, aki őt elfogadja főnöknek, aki támogatja őt.
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Egészséges fázis
A nyolcasok a határozottság mintaképei. Lelki örömöt okoz nekik, ha
építő jellegű tevékenységeket végeznek, alkotnak. Ez újabb belső
erőt ad számukra. Vezetőként pozitívum a gyakorlatiasság. Nem
elméletben okoskodnak, hanem megmondják, megmutatják, hogy
mit, hogyan gondolnak. A hetesekkel ellentétben, akik mindenbe
csak belefognak, a nyolcasok szeretnek mindent az elejétől a végéig
elvégezni. Az egészséges nyolcasok ránéznek egy szemétkupacra
és meglátják, hogy milyen vállalkozást lehet belőle indítani. Főnökként meglát egy szétszórt, szétesett fiatalembert és meglátja benne,
hogy milyen munkára alkalmas. Képesek másokat arra sarkallni,
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hogy mindenki a legjobbat hozza ki magából. Szavuk törvény, becsületük mindennél fontosabb. Ha valamire kezet adnak, akkor az
többet ér bármilyen írásnál. Személyes sérelemként élik meg, ha
ártatlanul bántalmaz a világ valakit, valakiket. Ilyenkor a gyengébb
védelme érdekében közbeavatkoznak.
Egészségtelen fázis
Az egészségtelen fázis felé indulva a nyolcasok kezdenek attól félni,
hogy nem képesek ellátni saját védelmi feladataikat, ezért kezdenek
ravaszabbá válni, elkezdenek versengeni, ugyanakkor saját maguk
még jobban visszavonulnak a maguk köré vont védvonalak mögé.
Ilyenkor a nyolcasok úgy érzik, hogy nem kapják meg az őket megillető tiszteletet, ezért igyekeznek kihangsúlyozni saját fontosságukat.
Hatalmukat felhasználják, hogy másokat meggyőzzenek saját nagyságukról. Úrrá lesz rajtuk a dicsekvés, blöffölés, tarthatatlan ígéretek
osztogatása. Ebben a fázisban alakulnak igazi diktátorokká. Ahogy
romlik a helyzet, az egészségtelen fázisban az emberek kezdenek
fellázadni a nyolcasok zsarnoksága ellen, akik úgy érzik ők törvények felett állnak, ezért nekik mindent szabad. Gyakran nyúlnak
törvénytelen eszközökhöz.
Integráció-fejlődés, dezintegráció-visszafejlődés
Az egészséges nyolcasok a kettesek pozitív vonásait kezdik átvenni. Ilyenkor megtanulják kitárni a szívüket, lebontják az őket körülvevő védőfalakat. Mindenezek következménye, hogy az ilyen nyolcasok nagyon jó vezetők lesznek. Elismerik kollégáik, beosztottjaik
munkáját,
teljesítményét. Tudnak
keményen
dolgozni,
de
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ugyanakkor megtanulnak pihenni,
lazítani, nem hajtja őket belső görcsös tenni vágyás.
Egészségtelen állapotban a nyolcas a stressz hatására kezdi felvenni az ötös rossz tulajdonságait.
Elbújnak a konfliktusok elől, hogy
kidolgozzák saját stratégiájukat,
összeszedjék magukat. Ilyenkor
órákat töprengenek, olvasnak, információkat gyűjtenek, mindent
alaposan átrágnak. Hajlamosak arra, hogy minimálisra csökkentsék
igényeiket, kényelmüket, egyszerűen elhanyagolják magukat. Végső esetben teljesen kívülállók lesznek. Ilyenkor nem sok esély mutatkozik már a visszatérésre.
Hogyan kezelje magát
A nyolcas jellemzője, hogy kimutatja a dühét. Saját magát úgy kezelheti, ha odafigyel erre, illetve csökkenti a maga köré épített védelmi fal méretét. Fontos, hogy legyen lazább, alakítson ki bizalmi
viszonyokat, kicsapongásaiból, munkamegszállottságából kicsit vegyen vissza, illetve nagyon fontos, hogy figyeljen jobban a családjára (nem anyagi tekintetben).
Hogyan illeszkedjünk a nyolcashoz
A nyolcasokkal akkor tudunk a legjobban együttműködni, ha nem
ijedünk meg tőlük, de becsületesen viselkedünk. Tiszteletben kell
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tartani őket, ugyanakkor, ha megkívánja a helyzet, lehetünk rámenősek, akár ők.
Nem szabad a nyolcasokat bírálni, kritizálni, pletykálkodni róluk,
mert bosszút állnak és ebben ők a jobbak. Akár a végsőkig is képesek elmenni.

Emberek és karakterek – kilences a béketeremtő

7.2.9. Kilences a béketeremtő
A kilences tipikus szójárása: nekem mindegy; nem tud semmi sem
felbosszantani; ezzel majd holnap foglalkozom; mindig nyugodt vagyok; utálom, ha molesztálnak; ne sürgess; majd meglesz; ha neked
jó, nekem is jó.
A kilencesek a béketeremtők,
ugyanis legnagyobb igyekezetük
arra irányul, hogy megteremtsék
a külső és a belső békét. Fő félelmük a veszteségtől, elkülönüléstől való félelem. Ezek az emberek gyakran spirituális útkeresők, akik szeretnek kapcsolatot
teremteni a kozmosszal és a
többi emberrel. Érdekes ellentét,
hogy amellett, hogy a kilences a spirituális világ felé orientálódik,
mégis cselekedeteit az ösztönök vezérlik és ereje, nyugalma saját
testében gyökerezik. A kilencesek visszahúzódnak élénk fantáziájukba, és mikor nem hasznosítják belső energiáikat, akkor ez az
energia pangani kezd, és saját maguk ellen indul. Azonban, amikor
egyensúlyban vannak, akkor ösztönük és belső stabilitásuk, energiájuk révén egy hatalmas folyamként könnyen elérik céljukat és
magukkal tudnak ragadni bárkit, bármit. A kilences az enneagram
koronája, mert az egészet magába foglalja. A kilencesek rendelkeznek a nyolcasok erejével, a hetesek kalandozási hajlamával, a hatosok kötelességtudatával, az ötösök intellektualizmusával, a négyesek kreativitásával, a hármasok vonzerejével, a kettesek nagylelkű-
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ségével, az egyesek idealizmusával. Ezzel együtt a kilences csak
egyvalakire hasonlít, a kilencesre.
A kilencesek gyermekkora
Sok kilences gyermek számol be arról, hogy boldog gyermekkora
volt, pedig ez nem mindig igaz. A családi konfliktusok esetén a kilences gyermek megtanulta, hogy háttérbe húzódott, mondván van
elég baj a családban, legalább „én ne zavarjak”. A kilences gyerekek megtanulták, hogy ha nem érvényesítették túlságosan magukat,
akkor le lehetett csillapítani a család felnőtt tagjait. Ezekre a gyerekekre mondták a felnőttek, hogy áldott jók, nincs velük semmi probléma. Mindezek következménye, hogy a kilences gyerekek soha
nem tanulták meg jogaikat érvényesíteni, így nem is nagyon fedezték fel képességeiket, lehetőségeiket. Ők inkább háttérbe húzódtak
a saját világukba, megtanultak vizualizálni, haragjukat és akaratukat
elfojtani.
Egészséges fázis
A kilencesek legnagyobb előnye, és a bennük rejtőző hatalmas erők
forrása a lelki béke, kiegyensúlyozottság. A kilencesek úgy tartják,
hagyni kell másokat is létezni, teszik ezt végtelen türelemmel. Míg a
többi típus lélekben kiegyensúlyozatlan és energiáinak egy része
arra használódik el, hogy magával viaskodik, az egészséges kilences nyugodt és laza, nem kapkod. Az egészséges kilencesek nyugodtak, kitartóak, biztosan haladnak céljuk felé. Akaraterejük nagy,
határozottak, páratlan belső stabilitással rendelkeznek. Képesek
„bölcsen” hallgatni, a helyzetet igyekeznek pozitívan értelmezni.
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Egészségtelen fázis
Az egészségestől az egészségtelen fázisba haladva, a kilencesek a
külső konfliktusok dacára úgy igyekeznek megtartani belső békéjüket, hogy igazodnak másokhoz. Ennek következménye, hogy nem
vitatkoznak, ha saját érdekeiket meg kellene védeni, így sok olyan
igent mondanak, amit nem kellene, sok „békát le kell nyeljenek”.
Elvesznek a kényelmes rutinfeladatok végzésében, elpepecselnek,
nem akarják észrevenni a problémákat. Amikor már kénytelenek
lennének szembenézni a problémákkal, kezdenek depressziósok
lenni, fásultak, akár emlékezetkiesésben is szenvedhetnek. Végső
esetben tudatuk több alszemélyiségre eshet, így ki tudják küszöbölni
valós tudatukat.
Integráció-fejlődés, dezintegráció-visszafejlődés
A kilencesek fejlődése azt jelenti,
hogy felveszik az egészséges hármasok jó tulajdonságait. Ekkor
döbbennek rá, hogy micsoda belső
erővel és képességekkel rendelkeznek. Az integrálódó kilencesek
azt tapasztalják, hogy energiájuk
fokozódik, szinte kifogyhatatlan.
Eddig féltek megszólalni, most azt
tapasztalják, hogy mások egyenesen keresik a társaságukat. Az
integrálódó kilencesek szinte sugározzák az energiát, és vonzzák az
embereket. Megtanulják, hogy kiálljanak magukért, rátalálnak ön-
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maguk fejlesztésének módjára, szívük szeretete és erőssége legyőzhetetlen gyógyító erővé válik a világban.
Dezintegráció alkalmával a kilencesek a hatosok tulajdonságait kezdik átvenni. Hirtelen elkezdenek aktívak lenni. A félelem kezdi el
működtetni őket. Megszűnik a látszólagos belső stabilitás. Vészjelek
a kilencesek estében: súlyos problémák tagadása, csökkenő vitális
kapacitás, alkalmatlanság érzése, másoktól való függőség, elveszettség érzése, depresszió, zavartság.

Emberek és karakterek

7.3. Összefoglalva

Hogyan kezelje magát
Legfontosabb, hogy gyakorolja a „nem” szó használatát, illetve álljon
ki magáért. Tudatosulnia kell benne, hogy mekkora lelki erő birtokában van, illetve meg kell érezze a gyógyítás erejét amit másokban
generál akár puszta jelenlétével. Tudatosítania kell saját magában,
hogy ő bármelyik karakter tud lenni, hiszen magában egyesíti az
összest.
Hogyan illeszkedjünk a kilenceshez
Nagyon fontos, hogy a kilencest ne sürgessük, ne erőltessük, ne
piszkálódjunk vele. Őt hagyni kell dönteni. Tiszteletben kell tartani a
komfort érzetét. Nagyon fontos még, hogy amikor beszél, ne szakítsuk félbe, mert ez őt nagyon idegesíti. Ha szükséges támogassuk
őt, mert az ő sikereivel mi is sikeresek lehetünk.
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A 7,8,3-as karakterek az ego kiterjesztők. Ők különböző indíttatásokból, saját védelmük érdekében rákényszerítik akaratukat a környezetükre. A stresszre, a problémákra énjük kihangsúlyozásával reagálnak. Mindhárom típusnál problémát jelent saját
érzéseiknek a feldolgozása. Ezek a karakterek úgy reagálnak,
hogy „én” vagyok a központ.
Az 1,2,6-os karakterek az engedelmesek. Nekik fontos,
hogy hasznosak legyenek. Ők a gyermekkorban megtanult szabályoknak próbálnak meg engedelmeskedni. Így az engedelmesség
nem feltétlenül azt jelenti, hogy másoknak engedelmeskednek, hanem saját szabályaiknak, s azok szerint élnek, döntenek, cselekszenek.
A 4,5,9-es karakterek a visszahúzódók. Ők az álmodozók, akiknél gyakran keveredik a vizualizált valóság a materializált valósággal. Mindhárom típus stressz esetén eltávolodik a valóságtól, visszamenekül saját világába.
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Énképek alakulása karakterenként a következő.

7.4. Alapszabály

Egyes: jó vagyok, erkölcsös, körültekintő, objektív, ésszerű.
Kettes: önzetlen, törődő, figyelmes, odaadó, önfeláldozó vagyok.
Hármas: figyelemreméltó vagyok, mindent kibírok, mindenki engem
csodál, és tekint mintaképének.
Négyes: csendes vagyok, érzékeny, felfedezni való, misztikus.
Ötös: éles elméjű, tudós, szakember vagyok.
Hatos: rokonszenves, megbízható, lojális, hithű, előrelátó vagyok,
én nem félek semmitől, hanem megérzem a dolgokat, mindenre fel
vagyok készülve.
Hetes: vidám, energikus, felfedező vagyok, feladatom az új kitalálása.
Nyolcas: rámenős, cselekvőképes, hatékony, energikus, irányító
vagyok, amit én mondok, mindig az a helyes.
Kilences: laza, nyugodt vagyok, engem semmi sem hoz ki a sodromból.

SOHA SENKI NEM TUD KILÉPNI A KARAKTERÉBŐL, SOHA SENKI NEM TUD KARAKTERT VÁLTOZTATNI. Az egyetlen
mozgástér az integráció-dezintegráció. Például a négyes karakter
magában hordozza karaktere jellemzőit, mikor integrálódik felveszi
az egyes pozitív vonásait és a négyes karaktere kiegészül ezekkel a
pozitív képességekkel, azaz több lesz mint a négyes alapjáraton,
egy kibővült képességekkel bíró négyes. Neki ez a siker. Mikor
dezintegrálódik, felveszi a kettes negatív vonásait, azaz négyes karaktere kiegészül ezekkel a negatív képességekkel és így éli a szerepét. Nincs az a módszer, amivel a négyest hármassá tudnánk alakítani!!! Ez azért fontos, mert napjaink slágere a hármas, a sikeres,
és a világ egyszerűen elvárja, hogy mindenki hármas legyen. Alapkövetelmény munkában, otthon, az életben.

Az életcélok alakulása karakterenként a következő.
Egyes: legyen életcélunk, ne csak úgy legyünk.
Kettes: szeressünk másokat, mert akkor minket is szeretni fognak.
Hármas: legyünk mindig jobbak, és mindenki számára példák.
Négyes: felejtsük el a múltat, legyünk boldogak a jelenben.
Ötös: kapcsolódjunk az emberekhez elvárások nélkül.
Hatos: higgyünk magunkban.
Hetes: osszuk meg a boldogságot másokkal.
Nyolcas: álljunk ki céljaink mellett.
Kilences: legyen béke a világban és hozzuk el a gyógyulást másoknak.
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NEM VAGYUNK EGYFORMÁK, MINDENKINEK MÁS-MÁS A SIKER FOGALMA, JELENTÉSE. NEM LEHET EGY KAPTAFÁRA
ALAKÍTANI AZ EMBEREKET. A mezőn végtelen sok virág van, és
ettől egész, ettől szép. MEG KELL TANULNI MEGÉRTENI ÉS ELFOGADNI A MÁSIK EMBERT, MERT Ő IS A VÉGTELENÜL INTELLIGENS LÉTEZÉS EGYEDI MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁJA.

7.5.

Összeférhetetlenség

Elvileg minden karakter illeszkedik minden karakterhez,
azonban ez csak akkor igaz, ha minden karakter a lehető legjobb
állapotában található. A való életben ilyen nincs. A valóságban bizoCsalogány
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nyos karakterek jól kiegészítik egymást, viszont mások nehezen
léteznek együtt. Például a négyes, ötös, kilences megvan egymással, nagyon jó egy hatos – kilences házasság, illetve a kilences szinte minden karakterrel ki tud jönni, lévén kaméleon. Két hármas addig verseng egymással, míg bele nem betegszik, két kilences pedig
könnyen átesik a lusta Garfield szerepkörbe. Legjobb, ha megismerjünk magunkat, családunkat, barátainkat, munkatársainkat, így
megértjük, hogy mit várhatunk tőlük, megértjük, hogy ők mit várnak
tőlünk. Legjobb, ha elfogadunk mindenkit olyannak, amilyen, és nem
akarjuk őket megváltoztatni, mert nem lehet. Lehet viszont segíteni
őket, hogy karakterük integrálódjon és ne dezintegrálódjon.
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Az egyes karakter, a reformer, lelkiismeretes, mélyen érzi mi
a helyes és mi a helytelen, útmutató, hatalmas önfegyelemmel rendelkezik, igazi fáklya, útmutató. Azonban a túl sok belső szabály,
illetve az abszolút igazság birtoklásának gondolata, gyakran nehézzé teszi vele a közös munkát, esetleg a családi életet.
A kettes karakter, a segítő, együtt érző, jószívű, segítőkész,
barátságos, kedves. Azonban mikor túlzásba esik, bűntudatot ébreszt, érzelmileg zsarol.
A hármas, a sikerorientált, magabiztos, energikus, magas
önértékeléssel, népszerű, realista, sok pénz folyik át a kezei között
(sokat keres, sokat költ). Mikor túlzásba esik, azt várja mindenkitől,
hogy ugyanilyen legyen. Mivel a hasonló karaktereket vonzza be,
ezért vetélytársairól sokszor azt hiszi, hogy barátai, ezért sokat csalódik ezen a téren

A négyes, az individualista, érzékeny, intuitív, kreatív, finom,
tapintatos, jószívű. Mindenkit megért, jó terapeuta. Egyéni, hű érzéseihez. Mikor rossz állapotában található, akkor érzelmileg megbénul, önmarcangoló életet él, szégyenkezik saját maga miatt és belsőleg összezavarodik. A négyessel nem könnyű együtt élni, az ötös,
a kilences, vagy egy ego kiterjesztő nyolcasnak azonban sikerülhet.
Az ötös, a szakértő, szellemileg éber, kutató, lényeglátó, egyegy terület igazi szakembere. Nála többet senki nem tudhat az adott
területről. Mikor túlzásba esik, elszakad a valóságtól és olyan mélyre
jut az adott szakterületen, hogy észre sem veszi, hogy van élet azon
kívül is. Ők az elismert, sikeres kutatók, akik „néha kenyeret sem
tudnak venni a boltban”.
A hatos, a lojális, állhatatos, meggyőződéses, szeretetteljes.
Maximálisan kiszolgál egy-egy eszmét, mozgalmat, végtelen munkabírású, maximálisan lojális. Semmit nem kérdőjelez meg. Rossz
állapotban kisebbrendűségi érzés gyötri, elveszti a tekintélyszemélyt, bár ereje és tudása korlátlan, mégis fél a jövőtől.
A hetes, a felfedező, fogékony, lelkes, extravertált, élénk,
könnyen teljesít, könnyen ér el sikereket. Rossz állapotában csak a
jövőben él, a jelent nem is veszi észre. A hetes a jó haver, viszont
egész életében ilyen lesz. Aki férjként többet akar egy vicces jó havernál, az válasszon más karaktert. A hetes karakter jellemzője,
hogy dezintegrált állapotában nem tud bánni a pénzzel, egyszerűen
elfolyik a kezei között
A nyolcas, a keresztapa, mindig jól érvényesül, magabiztos
és erős. Jó vezető, jó problémamegoldó. Szeret és oltalmaz. Segít
és vigyáz másokra. Cserébe elismerést vár, nyilvánvaló módon.
Rossz állapotában kemény diktatúrát hoz létre, mely szenvedést
okoz minden ebben élő személynek.
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dezintegrálódó állapota. A két pólus között szabad az átjárás.
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A kilences, a béketeremtő, fogékony, elfogadó, érzelmileg
stabil, nem aggódik, türelmes. Segítőkész, gyógyító, nyugtató hatással van másokra. Rossz állapotában nem akar semmivel sem
foglalkozni, levertté és fásulttá válik, ő lesz a lusta Garfield.

7.6.

Nemzetek karaktere

Emberek és karakterek
magát, megtalálja identitását. Sokat álmodozik, és néha összekeveredik belső világa a külsővel, ezért néha rosszul ítéli meg a külvilágot. A négyes különleges, elvárja, hogy felfedezzék, aztán újra felfedezzék, majd újra stb. Külső megjelenésük egy különleges eleganciával történik, egy misztikus köd övezi őket, ezért vannak olyan
karakterek, amelyek egyenesen félnek a négyestől, főleg ha megtudják, hogy a négyes erősen spirituális, égi kötődéssel rendelkezik.

A magyar nemzet ez enneagram kilenc karaktere közül a
négyes, a különc, az individualista, a felfedezni való. A négyes karakter tudja, hogy más, mint a többiek, visszahúzódó, befelé forduló,
gazdag belső világgal rendelkezik. Érzékeny, intuitív, finom, tapintatos. Idealizált társat keres magának. Fő vágya, hogy megtalálja ön-

Egészséges fázis
Mikor a négyes egészséges állapotában található, akkor felveszi az egyes, a reformer pozitív tulajdonságait, azaz megmarad
négyesnek, de annál mégis több az egyes pozitív vonásaival.
Ilyenkor a négyes a külső világ felé fordul, ott életcélt talál magának,
így kiszabadul saját képzeletvilágából is. Az ilyen négyes kötődik a
valós világhoz, logikus gondolkodású, helyesen cselekszik, utat mutat mások számára. Az ilyen négyes toleráns és elfogadó, úgy mutat
utat, hogy közben elfogadja a másságot. Úgy jellemezhetnénk, hogy
a bölcs realista, aki érzi és érti a világot, a négyes spiritualitása révén egységben van a mindenséggel, jól eligazodik az élet és a világ
útvesztőiben, mindig látja a kiutat.
A magyar nemzet ilyen reformer szerepet töltött be abban az időszakban, mikor az első földalatti vasutat építették Budapesten. Ez
volt a kontinentális Európa első ilyen jellegű vasútja, és a világon az
első villamos meghajtású. Az 1870-1900-as években tipikusan ilyen
lendületes fejlődést mutatott Budapest és az ország.
Mai viszonylatban azt jelentené, hogy már víz üzemű gépkocsik kellene járjanak az utakon, és például, szinte ingyen, mindenki maga
állítaná elő a villanyáramot. Ugyanis ez utóbbi lehetséges. Meg kellene mutassuk a világnak merre van előre ilyen téren.
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Az egyedi emberekhez hasonlóan a nemzeteknek is van
karaktere. A nemzet karaktere nem egyenlő az állampolgárai karakterének összegével. A nemzetek karaktere ugyanúgy a nemzeti gyerekkorban alakult ki, a megélt élmények alapján.
Egy több országos szövetség sikere azon múlik, hogy mennyire
tudnak együttműködni a karakterek. Egy ilyen „apróság” például
eldönti az EU létét. Egyáltalán az is sorsdöntő, hogy felismerjük-e
hogy minden nemzetnek szinte más és más a karaktere. Fontos,
hogy észrevesszük-e, hogy nem lehet minden törvényt ugyanúgy
alkalmazni minden országban, hiszen ahogy más és más a nemezetek karaktere, úgy másként fogják érteni, értelmezni és alkalmazni a
törvényeket.

7.6.1. A magyar nemzet karaktere
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Egészségtelen fázis
Mikor a négyes egészségtelen állapotában található, akkor
felveszi a kettes, a segítő negatív tulajdonságait, azaz megmarad
négyesnek, de annál mégis több lesz a kettes negatív vonásaival.
Az ilyen négyes azért szeret, hogy szeressék, manipulatív és önző,
bűntudatot ébreszt. Külső megfigyelő azt mondja, hogy kiszámíthatatlan, nem várt pillanatokban forradalomszerűen tör ki, vagy változtat 180 fokos fordulatot viselkedésében. Agresszív tud lenni, és
azért csapódik irányzatokhoz, hogy valaki szeresse, sokszor mindegy, hogy ki. Öntudatlanul is képesek tönkretenni másokat, miközben azt állítják, hogy mindezt szeretetből teszik.
Jelenkor
A magyar nemzet jelenleg önértékelési problémákkal küzd és
nem hisz a jövőjében. Mindent borúsan lát. Például aki a magyar
híreket hallgatja, abban kialakul az a szemlélet, hogy bármelyik nap
vége lehet a modern világnak, mert össze fog dőlni. Aztán ha kimegy fél évre külföldre, akkor kiderül, hogy ott kinn teljesen más az
életszemlélet. Igaz, hogy ott is sok minden változott az elmúlt tíz
évben, de nincs az a világvége hangulat, mint innen nézve.
Ebből kitörni csak radikális változtatásokkal lehet. Pozitív életcélt kell
kitűzni, és el is kell kezdeni azt megvalósítani, érezhető és látható
módon. Amikor mindenki érzi a bőrén a pozitív változást, akkor
kezdhet kialakulni egy pozitív életszemlélet. Ekkor tud átbillenni a
magyar nemzet a reformer szerepkörbe.
Az energiakiegyenlítődés következménye, hogy amíg a nemzet negatív érzésekkel, érzelmekkel van tele, addig negatív dolgokat fog
megélni. Ahogy bármelyik embernél is a gyógyulás mindig fejben dől
el, úgy egy nemzetnél is.
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7.6.2. A román nemzet karaktere
A román nemzet karaktere alapvetően a kettes, de a szomszédos hármas karakter néhány vonásával is rendelkezik. Ilyen még
az olasz és a horvát nemzet is. A kettesek a legőszintébb segítők,
nagyon sok energiát fektetnek abba, hogy segítőkésznek lássák
őket. Ez a sok munka, mely mások segítésébe fektetődik, azt az
érzést kelti a kettesekben, hogy ők élik a leggazdagabb életet az
embertársak közül. Legnagyobb félelmük az értéktelenség. Attól
félnek, hogy nem szeretik őket csak úgy önmagukért.
A kettes karakter mellett, a hármas bizonyos szintű jelenléte
azt eredményezi, hogy ezek a népek hangosak, mintha versengve
túlkiabálnák egymást, de igazából ők nem haragszanak egymása.
Az egyes, kettes és hatos karakterek engedelmesek, a hetes, nyolcas és hármas pedig az ego kiterjesztők. Tehát egy engedelmes
kettes karakter megfűszerezve a hármas egokiterjesztő képességével lesz "olaszos". Ez a kis színezés nagyon érdekes módon hat az
alapkarakter mellett, olyan, mint a fém ötvözése, mikor a kis menynyiségű ötvöző elem teljesen új fémet generál.
Egészséges fázis
Az egészséges kettesek célja, hogy jót tegyenek másokkal.
Nem csak fontosnak tartanak másokat, nem csak felnéznek rájuk,
hanem tesznek is értük. Jól érzik magukat, önfeledten nevetnek,
életörömöt sugároznak. A kettes a szeretetére kapott választ, még
ha az negatív is, nem veszi túl komolyan, hiszen ő inkább ad, sem
mint kap. A kettesek segítségükkel azt akarják, hogy mások is jól
érezzék magukat, szeressék az életüket, és természetesen viszonozzák a kettes szeretetét.
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Egészségtelen fázis
Az egészséges fázisról az egészségtelenre történő áttérés
első szakaszában a kettesek attól kezdenek félni, hogy amit tesznek
az nem elég. Úgy érzik, ennyi munkával sem érik el azt az elismerést, azt a társasági figyelmet, amire szükségük lenne. Ilyenkor viselkedésük változik, inkább hízelgő, mint segítő. Az egészségtelen
fázis fokozásaként a kettesek kezdenek haragudni, hogy mindenki
természetesnek veszi az ő segítőkészségüket, de nem mutatják ki
megbántottságukat, továbbra is mások szükségleteit helyezik maguk elé. Egyre többen tekintik az önzőségből adott „szeretetet” erőszakos rámenősségnek, idegenednek el a kettestől.
A román nemzet, az olaszhoz hasonlóan jó vendéglátó, vidám és szeretet ad azért, hogy szeretetet kapjon. A hármas karakter
kismértékű jelenléte általában rámenőssé teszi. Ez főleg az ország
déli részén élőkre igaz. Az ország keleti részen élőkre nem annyira
jellemző a hármas egokiterjesztő vonásai, ők inkább csak kettesek,
az igazi, tiszta kettesek. A tiszta karakterű kettes nemzet szinte csak
itt figyelhető meg a világban.
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Jelenkor
Egy képzeletbeli példában, bemegyünk egy vendéglőbe,
ahol négy pincér szolgálhat ki minket. Egy német, egy holland, egy
magyar és egy román. A német pincér akár a német nemzet, hatos
karakter. Ez azt jelenti, hogy a német pincér lojális a munkaadójához és pont azt teszi, amit elvár tőle a munkaadója. Ha mosolyogni
kell, akkor mosolyog, ha beszélni kell, akkor beszél, egyébként pontos és precíz. Ha vannak is saját problémái, azokat most belülről
legyűri, ha kell ilyenkor is tud mosolyogni, igaz ez műmosoly. A holland pincér, akár a holland nemzet hetes, azaz vidám, bohókás,

nevet, viccelődik, és a jövőről álmodozik, úgy tűnik, hogy boldog, ő a
saját problémái elől a jövőbe menekül. A magyar pincér a négyes
karakter, akár a magyar nemzet. Már amikor jön, látszik, hogy gondterhelt, látszik, hogy életének jelen fázisában problémákkal küzd, és
ezek kiíródnak az arcára. Ha ügyesen, értő figyelemmel, érdeklődéssel szólunk hozzá, akkor elmosolyodik, kivirul és ízelítőt kaphatunk gazdag érzésvilágából. Ha nem sikerül őt felfedeznünk, nem
sikerül megtalálni a hozzá vezető utat, akkor komor marad és gondterhelt, lekötik a saját belső problémái, vívódásai. A román pincér,
akár az olasz, mely a kettes karakter enyhe hármas tulajdonsággal,
az igazi házigazda. Az ő arcán sosem látni, hogy vannak problémái,
mosolya őszinte, szeretet ad azért, hogy majd kapjon. Ha nem kap
szeretet, akkor újabbat ad, azért hogy kapjon. Konkrétan megkérdi,
hogy ízlik az ebéd, mit hozhat még, hogy érezzük magunkat. A hármas tulajdonsággal is bíró kettes a házigazdának.
A történelem során a román nemzet is sokszor megnyilvánult
úgy egészségtelen, mint egészséges fázisában. Ez nem jó és nem
rossz, csupán ezt eredményezte az élet. Integrálódó helyzetben a
kettes karakter felveszi a négyes pozitív vonásait. Ez az a pillanat,
amikor a román és az amúgy négyes karakterű magyar nép megérti
egymást, barátok tudnak lenni, közösen bármit meg tudnak valósítani, le tudnak mondani saját előnyükről a másik javára. Például
ilyen, amikor egy román közösség elfogadja a magyar kisebbséget,
elfogadja, hogy az utcákon, a rendőrautón kétnyelvű a felirat, az
üzletekben két nyelven beszélnek, és ez így természetes a számukra. Ezzel a támogatottsággal a magyar nemzet integrálódik és felveszi az egyes, a reformer pozitív vonásait, és ebben az esetben a két
nép szövetsége együtt létre tudja hozni a világ legsikeresebb államát. Ha a román nemzet dezintegrálódik, akkor felveszi a nyolcas
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karakter negatív vonásait, egokiterjesztő lesz, a főnök, a keresztapa.
Ilyen volt a Ceausescu korszak, amikor is törvénnyel és napi szinten
fenntartott félelemmel mesterséges módon áttolták a román népet, a
számára nem előnyös dezintegrált fázisba. Meg is lett a következménye, mely beíródott a történelembe.
Az enneagram nagy előnye, hogy meg lehet érteni a világ működését. Két olyan nemzet, mint a román és a magyar, amely magas
karmikus kapcsolattal bír, két különböző karakterrel rendelkezik,
mégpedig két olyan karakterrel, amelyik egymást kiegészítve végtelenül sikeres tud lenni. Nyilván ezt a napi érdekek, a belénk sulykolt
sztereotípiák félre tudják tenni, azonban ennek mindig nagy az ára
és ezt jó lenne, ha megértenék a világ vezetői is.
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nak felkészülni mindenre, ami várható. Ezért úgy tűnik, mindenkinél
többet tesznek az életben.
Egészséges fázis
Az egészséges hatosok hihetetlenül nagy kitartással rendelkeznek, szívós munkával célba is érnek. A részletek nagyon fontosak, minden problémát alaposan körüljárnak, módszeresen felkutatnak, aprólékosan kidolgozzák a megoldást, legtöbbször több variációban. Az egészséges hatosok sokra értékelik a tudást, a becsületességet és ezt igyekeznek nyújtani másoknak is. A veszély iránti
érzékenységük miatt „előre látják” a problémákat és felkészülnek rájuk. Szeretnek tanulni, főleg olyan dolgokkal foglalkoznak,
ahol egyértelműek a törvények, szabályosságok. Kerülik az átláthatatlan helyzeteket. Pontos, precíz, kiszámítható. Ez az alapelv.

7.6.3. A német nemzet karaktere
A német nemzet karaktere a hatos. A hatosok a leghűségesebbek barátaikhoz, elveikhez, eszméikhez, a végsőkig kitartanak.
Fő félelmük, hogy nem kapnak támogatást és útmutatást, hogy
egymagukban nem tudnak fennmaradni. Fő vágyuk biztonságos
támaszt találni. A hatosnak szüksége van legalább egy „tekintély
személyre”. Ez lehet ember, cég, irányzat, politika, egyház, állam
stb. A hatosok azért szövetségesek, lojálisak, mert nem akarnak
magukra maradni, mivel fő problémájuk a magabiztosság hiánya.
Mivel úgy gondolják, hogy egymaguk nem rendelkeznek azzal a
képességgel, hogy túléljenek, ezért keresnek olyan társat, eszmét,
elvet, ahova kötődhetnek. Így teremtődik meg biztonságérzetük. A
hatosok nagyon sokat gondolkoznak, állandóan pörög az agyuk,
sosem pihennek gondolataik, sokat aggódnak. Mindig megpróbál-
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Egészségtelen fázis
Amikor a hatosok az egészséges fázisból elindulnak az
egészségtelen fázisba, akkor egyre jobban igénylik a támogatást,
bár ez a támogatás egyre nagyobb bizonytalanságot indukál. Ilyenkor szorongóak, bizonytalanok lesznek és legfőképpen borúlátók.
Később a hatosok elkezdenek félni attól, hogy szövetségeseik nem
támogatják eléggé őket. Elkezdik keresni szorongásaik okát. Ilyenkor megkeseredetté válnak, és cinikussá. Másokat hibáztatnak és
gyakran hatalmi harcokba kezdenek. Utolsó előtti momentumként
áldozatnak állítják be magukat.
Jelenkor
A német nemzet esetén a tekintélyszemély az EU. Létrehoztak egy szövetséget, ami nagyobb, mint maga a német állam. Egy
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szövetség, amire fel tudnak nézni. Mivel a hatos lojális, ezért a német nemzet kész az utolsó erejéig harcolni a szövetség fennmaradásáért. Csodálatra méltó munkabírással és nagy precízséggel
tesznek meg mindent e célok teljesüléséért, a szövetség fenntartásáért. Jelenleg a német nemzet ebben az állapotban található. A
nemzet jó partnere a hetes karakter, Franciaország. Bár a két állam
múltjában sok a különbözőség, azonban a két karakter jól illeszkedik
egymáshoz. A hetes mindig derűsen látja a jövőt és a hatos jól tud
vele kalandozni, tervezni. Ők ketten nagyon jó partnerek. A hetesek
öröme átterjed a hatosokra, mint saját öröm. A német nemzet karaktere összefügg azzal, hogy időben Európa nagy államaihoz képest
sokkal később alakult ki. A hatos karakter azon tulajdonságai, mint
komolyság, idealizmus, pontosság, szervezőkészség, külső megfigyelő számára inkább félelmetesek. Sokan attól félnek, hogy ez a
nemzet uralkodásra született. Pedig a hatosra ez nem igaz. Amikor
megpróbált uralkodni, bele is bukott. Neki mindig szüksége van egy
társara, akire felnéz. A hatos nem szereti, ha megmondják neki,
hogy mit tegyen. De amikor nagy a baj, akkor örül, ha tanácsot kaphat. A hatos nagyon tud vitatkozni, logikusan érvel és nem hagyja
abba, amíg úgy nem érzi, hogy sikerült a másik felet meggyőzni. Ez
a tökéletességre törekvés sok más nemzetben ellenszenvet vált ki,
és nem csodálatot. Főleg a francia könnyedség, és az angol magabiztosság számára tűnik félelmetesnek.
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hívják. Az életre derűlátóan figyelnek, kaland az élet, mint amikor a
gyerek beszabadul az édesség boltba. Lendületesek, elevenek.
Sokszor nem fejezik be, amit elkezdtek. Fő vágyuk a boldogság,
azonban erre oly módon törekednek, hogy a jelen problémáit nem
hajlandóak észrevenni. Nem foglalkoznak semmivel, ami a jelen. Ők
a jövőben élnek. Mindig vizionálják a pozitív jövőt grandiózus tervekben, de aprópénzre nem tudják váltani. A hetesek nagyon gyakorlatiasak, sok mindennel foglalkoznak egyszerre, párhuzamosan
futnak a szálak. Mivel a jelenből elmenekülnek a jövőbe, ezért sosem fejeznek be semmit. Szükségük van befejező társra.
Egészséges fázis
A hetesek általában kreatívak. Mikor két lábbal a földön járnak, akkor fantasztikus emberek. Ilyenkor komoly sikereket érnek el
a világban. A hetesek csak akkor sikeresek, ha nem élnek az álomvilágukban. Nem elégednek meg mások eredményeivel, azokat felhasználva új dolgokat hoznak létre. A hetesek pozitív vonásaik közé
tartozik, hogy feldobják, felpörgetik a világot. Egészséges állapotukban párhuzamos szálakon is sikeresen tevékenykedhetnek. Azonban ha elvesztik földi stabilitásukat, gyakran gabalyodnak saját dolgaikba, a párhuzamos szálak összeakadnak. A hetesek legfontosabb pozitívuma a pozitív életszemlélet fenntartásának képessége.
Amíg ezt fenn tudják tartani, addig sikeresnek érzik magukat. Ha a
helyi problémák elnyomják a pozitív életszemléletet, akkor kiesik a
talaj a lábuk alól, és elmenekülnek az álomvilágukba.

7.6.4. A francia nemzet karaktere
A hetesek mindenért rajonganak, amit csak észrevesznek.
Ők a világ felfedezői. Akik nem szeretik őket, azok kalandoroknak

Egészségtelen fázis
A hetesek, mikor kezdenek az egészségtelen fázisba kerülni,
elkezdenek félni, hogy lemaradnak valamiről, ezért kezdenek nyug-
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talanná válni. Ennek következménye, hogy még jobban pörög az
agyuk, igyekeznek még több dolgot, lehetőséget nyitva tartani a
maguk számára. Felvillanyozzák környezetüket ötleteikkel, terveikkel. Ilyenkor szoktak magukkal ragadni olyanokat, akik az ötleteket
készpénznek veszik, és emiatt csődbe megy életük, munkájuk. A
hetesek ilyenkor már szétszórtak, mivel csak kapkodnak, nem tudnak semmire sem figyelni igazából még csak ötlet, terv szinten sem.
Jelenkor
A francia nemzet az ötleteivel árassza el az emberiséget.
Ilyenek a hetesek. Eszmék, rendszerek ötletei születnek ott, és kerülnek kipróbálásra. Sok mai modern találmány hetesek ötlete volt.
Kipróbálták és működött. Olyasmire mertek gondolni, amire mások
nem. Nekik nincsenek gondolkodási korlátaik. Amíg a magyar ember
konkrét dolgokat, megoldásokat talál fel, addig a franciák átfogó
dolgokat, például társadalmi rendszereket, EU-t, hogyan támogassák a mezőgazdaságot stb. A világ legtöbb részén szeretik a francia
nemzetet. Magyarország Trianon révén nem tartozik ebbe a köbe.
Trianon idején a francia nemzet a dezintegrálódott állapotában volt,
a reformer negatív tulajdonságaitól hajtva „példát mutatott és rendet
teremetett”. Azonban tudni kell, hogy a hetes karaktert általában
szeretik, mert a hetes ötletes és vidám, igazi vállalkozó kedvű feltaláló. Jól példázza ezt maga Párizs, egy világraszóló, élettel teli vidám város, mely teljesen más, mint London, Róma, vagy Bécs.
Hetes karakter még a holland nemzet. Sok a párhuzam a két
nemzet között. Vidámság, kalandvágy, a világ felfedezése, és a pozitív életszemlélet, lazaság, könnyedség.
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7.6.5. A dán nemzet karaktere
A kilencesek a béketeremtők, ugyanis legnagyobb igyekezetük arra irányul, hogy megteremtsék a külső és a belső békét. Fő
félelmük a veszteségtől, elkülönüléstől való félelem. A kilencesek
visszahúzódnak élénk fantáziájukba, és mikor nem hasznosítják
belső energiáikat, akkor ez az energia pangani kezd, és saját maguk
ellen indul. Azonban, amikor egyensúlyban vannak, akkor ösztönük
és belső stabilitásuk, energiájuk révén egy hatalmas folyamként
könnyen elérik céljukat és magukkal tudnak ragadni bárkit, bármit. A
kilences az enneagram koronája, mert az egészet magába foglalja.
A kilencesek rendelkeznek a nyolcasok erejével, a hetesek kalandozási hajlamával, a hatosok kötelességtudatával, az ötösök intellektualizmusával, a négyesek kreativitásával, a hármasok vonzerejével,
a kettesek nagylelkűségével, az egyesek idealizmusával. Ezzel
együtt a kilences csak egyvalakire hasonlít, a kilencesre.
Egészséges fázis
A kilencesek legnagyobb előnye, és a bennük rejtőző hatalmas erők forrása, a lelki béke, kiegyensúlyozottság. A kilencesek
úgy tartják, hagyni kell másokat is létezni, és teszik is ezt végtelen türelemmel. Míg a többi típus lélekben kiegyensúlyozatlan és
energiáinak egy része arra használódik el, hogy magával viaskodik,
az egészséges kilences nyugodt és laza, nem kapkod semmilyen
körülmények között. Az egészséges kilencesek állandóan nyugodtak, kitartóak, biztosan haladnak céljuk felé. Akaraterejük nagy, határozottak, páratlan belső stabilitással rendelkeznek. Képesek ítélkezés nélkül „bölcsen” hallgatni, a helyzetet igyekeznek pozitívan
értelmezni.
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Egészségtelen fázis
Az egészségestől az egészségtelen fázisba haladva, a kilencesek a külső konfliktusok dacára úgy igyekeznek megtartani belső
békéjüket, hogy igazodnak másokhoz. Ennek következménye, hogy
nem vitatkoznak, ha saját érdekeiket meg kellene védeni, így sok
olyan igent mondanak, amit nem kellene, sok „békát le kell nyelniük”. Elvesznek a kényelmes rutinfeladatok végzésében, elpepecselnek, nem akarják észrevenni a problémákat. Amikor már kénytelenek lennének szembenézni a problémákkal, kezdenek depressziósok lenni, fásultak, akár emlékezetkiesésben is szenvedhetnek.
Végső esetben tudatuk több alszemélyiségre eshet, így ki tudják
küszöbölni valós tudatukat.
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Jelenkor
A dán nemzet békés, nyugodt, kiegyensúlyozott, a kilencesre
jellemző módon megteremti a maga kényelmét, azonban nem áldoz
a felesleges luxusra. Például ha az ember megnéz egy átlagos háromcsillagos német szállodát, akkor látja, hogy a bútorzat kivitelezése átlagon felüli, maga az egész berendezés ésszel volt kivitelezve,
és van benne egy plusz az átlaghoz képest. Ehhez a német háromcsillagos szállodához képest egy dán négycsillagos szálloda első
pillanatra messze elmarad. Azonban ott lakva egy napot, kiderül,
hogy lehet, hogy a bútor egyszerű és szögletes, azonban végtelenül
kényelmes, az ágy messze a legjobb, a szék szinte átöleli az embert. Az étteremben kisebb a felhozatal, azonban zömében bio az
élelmiszer. A dán nép a kényelemre, az egészségre áldoz, de a luxusra nem, ilyen a kilences karakter. A dán nemzetre jellemző a
kilences azon jellemvonása is, hogy szívesen él a saját belső világában. Ellentétben például a holland hetes nemzettel, amelyik kifele

éli meg a vidámságot, a boldogságot, a dán kilences nemzet saját
magában is tud boldog és elégedett lenni. Külső megfigyelő számára ez úgy tűnik, hogy a dán nép kissé unalmas.
A dán nép nem költ fölösleges dolgokra. Ruházatuk egyszerű, de
kényelmes. Egy okmányirodában, vagy bevándorlási hivatalban,
ahol nagy a forgalom, az asztalon üdítő, kávé, sütemény, és kényelmes, már-már feng shui szerinti berendezés, mosolygós ügyintézők. A bankban, ahol sorszámot adnak, az ügyintéző kijön az ügyfélhez és a helyére kíséri azt. Tehát ami fontos, arra adnak, azért
tesznek, ami szerintük fölösleges luxus, arra nem költenek. Igaz ez
a közlekedésre is. Hatalmas sikere van a kerékpáros közlekedésnek, autóút szélességű biciklisávok mindenhol, a közlekedési lámpák zöldhulláma a kerékpárosok sebességére van hangolva. Tény,
hogy nem látni kövér embert, nem látni idegesen siető embert, a
szív és érrendszeri betegség is elég ritka fogalom Európa sok államához képest. A dán nemzet a működő szocializmust jelképezi a
Földön. Végtelen tolerancia, elfogadás és alázat jellemzi ezt a népet. Valahova ide kellett volna eljutnia az emberiségnek. Így eshet
meg olyan, hogy egy Dániában ingyen tanuló magyar egyetemista
kijuthat a tengeren túlra cserediákként, a dán egyetem kifizeti az
amerikai tandíjat, repülőjegyet, a kint élő dán közösség a dán cserediákoknak programokat szervez, mint honfitársaknak, és mivel egy
valaki nem tud dánul, ezért a dán diákok és a dán vendéglátók automatikusan angolul beszélnek a közös rendezvényeken. Nem hogy
azon nem gondolkodik az átlagos dán ember, hogy ilyet lehet-e tenni, vagy miért fizet a dán állam egy nem dán állampolgárnak, hanem
fel sem merül benne ez a gondolat. NA, ÉPPEN EZ AZ, AMITŐL
NAGY A KILENCES KARAKTER. Nem tudom, illetve tudom, hogyan
reagálna hasonló helyzetben a magyar ember, miket nem gondolna
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és mondana a magyarok jogait védve. Ez a magyar virtus, mely képes megbuktatni minden szövetséget, amiben benn vagyunk, mert
nem tudunk csapatjátékosok lenni.
Dánia úgy tűnik, tudatosan igyekszik felvenni az integrálódó
pozícióját, azaz a hármas pozitív vonásait, mert olyan egyedülálló
dolgokat valósít meg, mint a zöld energiák elsöprő mértékű bevezetése, energiafüggetlenség, a legjobb közbiztonság, a legerősebb
szociális háló, a bio élelmiszerek kiszorítják a vegyszereseket stb.
A kilences karakterre jellemző a belső béke, nyugalom és
elégedettség. Azonban ha ez már túlzásba megy, akkor az a kényelem. A dánhoz hasonlóan a görög nemzet is kilences, azonban az
már inkább az ellenpólus, a túlzott kényelem. Szintén kilences még
Tibet, és India. A kilencesre jellemző az alázat, a nyugalom, a megelégedettség, még akkor is, amikor más karakternek ilyenkor hiányérzete van.

Emberek és karakterek

Jól látható, hogy milyen vegyes a karakterek jelenléte. Mindez csak azért érdekes, mert ugyanazt a helyzetet minden karakter
másként reagálja le, mégpedig a saját karakterének törvényei szerint. Soha senki nem fog karaktert változtatni, még ha erre törvényt
is hozunk. Egyszerűen lehetetlen. Mindenki csak a saját karaktere
integráció-dezintegráció pályáján mozoghat. Jó példa erre hazánk.
Az EU csatlakozás óta igyekeznek minket a nyugati világ képviselői
átnevelni. Ma a világban divat sikeresnek lenni, azaz hármas karakternek. Jönnek is hozzánk nem kis pénzért tréningeket tartani, csapatszellemet építeni akár céges, akár miniszteri szinteken, azonban

a mi négyes karakterünket nincs az az erő a Földön, amelyik át tudná mozgatni hármassá. Lehetetlen. Mi maximum az egyes pozitív
vonásait, vagy a kettes negatív vonásait tudjuk átvenni. Ennyi és
nem több. Hiába vesszük át mi a német törvényeket, sőt még szigorítunk is rajta a megfelelési kényszertől hajtva, azok sosem fognak
úgy érvényesülni nálunk, mint náluk. Egyszerűen lehetetlen, mert mi
nem hatosok vagyunk, hanem négyesek. Ugyanazt másképp értjük,
látjuk, reagáljuk le.
Elsőre úgy tűnik, mintha hátrány lenne ennyi különböző karakter jelenléte. Pedig nem az. A karaktereket egy körön szokták
ábrázolni, ugyanis a karakterek nem egymás ellen hatnak, hanem
egymást támogatják. Nincs jó és nincs rossz karakter. Az EU úgy
tud sikeres lenni, ha figyelembe tudja venni a másságot, a különbözőséget. Az uniformizálás a halál. Ki lehet mondani például, hogy
alapelv legyen a Tízparancsolat, ezt minden nemzet maga alkalmazza a saját törvényeivel a saját országára, hasonló esetben hasonló büntetéséket kell kiszabni. De nem lehet ugyanazt a törvényt
alkalmazni betűről-betűre minden nemzetre, mert mindenhol más és
más a jelentése. Meg kell tanulni bízni egymásban, megérteni a másikat és elfogadni azt. Ha mindez meg tudna valósulni, egy végtelenül kiegyensúlyozott szövetség lehetne az EU, nem lenne párja a
világon, hiszen szinte az összes karakter képviselve lenne és nem
csak egy a sokból. A fehér fény is több frekvencia együttes jelenlétének a következménye. Fontos lenne még a szerepek meghatározása a szövetségen belül. Egy szállodás példával élve, a tulajdonos
legyen a nyolcas, marketinges a hármas, a személyzet, aki a vendégekkel találkozik, pedig legyen kettes. Végtelen siker!!! Az élet
úgy alkotta meg a családot, hogy ott is ki vannak osztva a szerepek.
A férfi ellátja a családot, védi azt, és ha kell rendet tart, a nő feladata

251

Csalogány

7.6.6. Az EU karaktere

Csalogány

I. Ébredés

I. Ébredés

252

Emberek és karakterek
a gondoskodás, a család melege, a segítség stb. A mai uniformizálás következtében a nők elférfiasodnak, a férfiak pedig elnőisednek,
ennek viszont végtelenül nagy az ára, maga a család, a családtagok
pszichés és fizikai egészsége, a gyerekek, azok fejlődése, maga a
jövő. Csak „ennyi” a gond azzal, ha felborul a természet rendje, és
nagy az ára, amit fizetünk már a jelenben érte.
Az EU-nak meg kell tanulnia a nem csapatjátékosokat is bevonni a játékba. Karakteréből fakadóan ilyen a magyar. Ez nem jó
és nem rossz, hanem ilyen. Viszont ezt meg kell magának is tanulnia, hogy a magyar virtussal rést üthet bármelyik szövetségen,
ahogy ezt már többször is láttuk a történelemben, meg kell tanulnia
csapatjátékosnak lenni adott helyzeteken. Amikor az ember családot
alapít, gyakran megesik, hogy olyan dolgokat tesz családja érdekében, amit magáért sosem tenne, sőt korábbi értékrendje ellen való,
vagy saját magát korlátozza. Ez a szabadság filozófiája (lásd Metamorfózis c. könyv, A szabadság filozófiája c. fejezet). Ha az ember
csapatban játszik, akkor fontosabb a közös érdek, mint az egyéni.
Ezt meg kell fejlődni. A gyermek fejlődésében ez a szocializálódás
kora, mikor iskolába kerül. Aki ezt nem tudja megélni, az egyedül
marad és ettől lelkileg terhelt.

7.6.7. Az Amerikai Egyesült Államok karaktere
Az USA szinte egyszerre alakult ki, nincsenek több ezer éves
nemzetek önálló kultúrával, önálló karakterrel, így az ország egységes karakterrel rendelkezik, mégpedig a hármassal. Ez a sikerorientált karakter érvényesülni is tud a világban, hiszen ez napjaink sztár
karaktere. Erre épül a világ, a pénzpiac. Szinte csak ez számít.

253

Csalogány

I. Ébredés

Emberek és karakterek
Azonban nagy ára van, amit azok tudnak elmondani, akik néhány
évig ott éltek. Az emberek állandóan versenyeznek, ezért folyamatosan túlpörögnek, és idejekorán kiégnek. Az USA azon polgárai,
akik nem a hármas karaktert képviselik, nehezen bírják a versengést, mely a nemezt működésének lételeme. Ezek az emberek a
hármasoktól eltérően (akik kiégnek), nem bírnak versenyezni és
betegek lesznek. Először lelkileg, majd fizikailag. Tehát egy magyar
találmányt sikerre lehet vinni abban a környezetben, de ott élni ötlet
nélkül nehéz. Ugyanakkor Magyarországon nem lehet megvalósítani
érdemben ötleteket, mert a nemzet nem támogatja azt, hiszen a
négyes az saját magát emészti fel. Kivéve, ha integrálódó állapotában van, mely a reformer, egyes.
A hármasok igazi sikerorientáltak. Az élet szinte bármely
területén tudnak sikeresek lenni, ha megcélozzák azt. Ők az élet
sztárjai. Sokan felnéznek rájuk eredményeik miatt és legalább ugyanennyien nem szeretik őket éppen sikereik miatt. Az
egészséges hármasok folyamatosan fejlesztik magukat, nem kímélnek senkit és semmit a cél elérése érdekében. Az élet adott területén ők akarnak a legjobbak lenni, és szeretik, ha ezt értékelik az
emberek, ha sztárolják, és követendő példának tekintik őket. A siker
hajhászása mögött az a belső indíttatás áll, hogy a hármasok úgy
hiszik, őket csak akkor szereti bárki, ha sikeresek, ha fel lehet rájuk
nézni. A hármasok nem hiszik, hogy csak úgy magukért is lehet az
embert szeretni, náluk egy számít, a külső megfelelés és elismerés.
A legtöbb hármas csak a külsőségeknek él.
Egészséges fázis
Az egészséges hármasok jellemzője az önbecsülés. Magabiztosak, ambiciózusak, kitartóak, tisztában vannak saját értékeikkel,
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korlátaikkal. Az emberek nagyon élvezik az ilyen kiegyensúlyozott
hármasok társaságát, követendő példaként tekintenek rájuk. A hármasok sok időt, energiát, munkát fektetnek saját magukba anélkül,
hogy ebben bármiféle én központúság lenne. Nem csak saját magukba hajlandók befektetni ennyi energiát, hanem másoknak is szívesen segítenek, hogy hasonlóan sikeresek legyenek. Azt viszont
nem szeretik, ha a tanuló jobb lesz, mint a tanár.
Egészségtelen fázis
Az egészséges fázistól az egészségtelen fázisig haladva, a
hármasok attól kezdenek félni, hogy mások eredményei háttérbe
szorítják őket. Erre úgy reagálnak, hogy túlzásba viszik a siker hajszolását. Ennek következtében még jobban elidegenednek maguktól, még jobban csak a célt látják. Igyekeznek továbbá, hogy még
vonzóbb képet mutassanak magukról. Az emberek azonban már
érzik, hogy valami nincs rendben, olyan túl mesterkélt az egész, már
nem önmaga a valamikori sikeres hármas. Ez egy hatalmas belső
konfliktus, mert meghasonuláshoz vezet. Végső momentum, mikor a
hármasokra már senki sem figyel, ilyenkor elvesztik önuralmukat.
Ennek következménye, hogy bosszút akarnak állni azokon, akinek
tulajdonítják vereségüket.
Jelenkor
Az USA jellemzője karakteréből fakadóan a versenyszellem.
Mindent lehet, és győzzön a jobbik. Verseny mindenekfelett. Éppen
e versenyszellem miatt van, aki imádja, és van aki, utálja az Egyesült Államokat. Egy dolgot azonban nem szabad elfelejteni, a verseny kineveli a tehetségeket. Az USA-ban lehetősége van sikeresnek lenni bárkinek, aki erre kicsit is alkalmas, függetlenül attól, hogy
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milyen családban született. Az Egyesült Államokban a híd alatt élő is
nyerhet egy fotópályázatot, függetlenül attól, hogy senki sem ismeri.
Egy feltétel van, valami sikereset alkosson. Európában inkább az
ismeretség, a barátság a fontos. Számit, hogy kinek a kije. Rossz
ajánló levéllel, vagy annak a hiányában minimálisak az esélyek.
A világon az igazi szabadság az USA-ban van. Bárki alapíthat bármilyen egyházat, egyesületet, és ez az ország az egyetlen,
ahol az alkotmányban rögzítve van a boldogsághoz való jog.
Az USA versenyszelleméből fakad, hogy ott sokkal több pénzt lehet
keresni mint Európában. Egy jó találmánnyal bárki gazdag lehet.
Európa drágább megélhetést jelent és itt nehezebb meggazdagodni,
az állami adórendszerek több pénzt igényelnek, az európai államok
drágábban működnek, bonyolultabban, bürokratikusabban, ugyanis
itt nincs versenyszellem.
Valójában a versenyszellem bizonyos
mértékig jó. Amíg nem öli meg az embert, amíg nem csak a profit
számít, és ameddig minden karakter megtalálja a saját megélhetését, addig jó. Tényleg a végtelen lehetőségek hazája. Ehhez képest
Európa túlszabályozott, bürokratikus és belterjes. Gond ott van,
hogy az USA-ban a profit átvette a hatalmat a verseny felett és ezt
most rákényszeríti Európára, amelyik nem bírja a versenyt, lévén az
EU-ban nincs nemcsak versenyszellem, hanem összefogás sem. Az
egység, az egységes fellépések helyett a kétség az úr. Sőt, divat
euszkeptikusnak lenni. Divat résnek lenni a pajzson. Ennek is meg
lesz a következménye, úgy a résnél, mint a pajzsnál.
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nek el, mely sikerek országok, előrehaladását is jelentik. Azt is tudják, velük, mellettük nem mindig könnyű az élet.

7.6.8. Svájc karaktere
Az egyes, a reformer, maximalista magával szemben, embertársaitól pedig elvárja, hogy az ő maximalista normái szerint éljenek, dolgozzanak. Azért is reformerek, mert küldetéstudatuk van,
hogy jobbá tegyék a világot. A történelemben sok egyes van, aki
reformerként mutatta meg az utat, feláldozva saját kényelmes életét,
megélhetését. Küldetésük, hogy csökkentsék magul körül a szervezetlenséget, rendetlenséget. Az egyesek sokat töprengenek tetteik
helyességén, és igyekeznek magyarázatokat keresni, hogy igazolják
cselekedeteik helyességét. Külső megfigyelő ridegnek, merevnek
látja az egyeseket, azonban belülről ők ezt nem érzékelik, nekik az a
fontos, hogy rend legyen, illetve legyen, aki a rendet létrehozza és
fenntartja, azaz ők maguk. Az egyesek szigorúak magukhoz, mondván így egyre tökéletesebbek lesznek. A valóságban azonban hoszszú idő alatt saját szabály és norma dzsungelűkbe kerülnek, melyből
nem tudnak kiszabadulni.

Egészségtelen fázis
Az egyesek egészségtelen fázisukban attól kezdenek félni,
hogy az általuk kialakított szabályok senkit sem érdekelnek, ezért
egojuk kiterjesztésével igyekeznek mindenkit meggyőzni igazukról.
Megszállottakká válnak, nem engednek igazukból. Félnek attól,
hogy mások elítélik, hogy nem hűek saját szabályaikhoz. Komoly
lelki problémát okoz, hogy nem ismerik el korszakalkotó szabályrendszerüket, esetleg bírálják is azokat, mondván túl merev, tarthatatlan, élhetetlen. Az egyesek nagyon egészségtelen fázisukban
kezdik elhinni, hogy eszményképeik, szabályaik helytelenek, és nem
is a rend fenntartását szolgálják. Ekkor már nagyon beszűkül látóterük. Sem kompromisszumra, sem vitára nem hajlandók. Kezdik kielégíteni a szigorú szabályok miatt addig elfojtott vágyaikat, bár kifelé hangoztatják eddigi értékrendjüket, igaz már nem nagyon hisznek
benne. Inkább demagógok lesznek.

Egészséges fázis
Az egyesek nem szeretik a hazugságot, igyekeznek mindig
őszinték és becsületesek lenni. Ők életükkel igazolják, hogy amit
mondanak, azt úgy is gondolják. Nem csapnak be senkit, és nem
állítanak magukról olyat, ami nem igaz, azaz személyes jó példával
élnek. Igyekeznek mindenkivel igazságosan bánni, senkit meg nem
sérteni. Az egészséges egyeseket nem hajtja személyes nyereségvágy, gyakran lemondanak saját kényelmükről egy ügy érdekében.
Ők bátran szigorítanak a szabályokon, ha úgy látszik, ez hosszútávon megtérül. Mivel nagy önfegyelemmel rendelkeznek, és pontosan tudják, mit akarnak, az egyesek általában látható sikereket ér-

Jelenkor
Svájc igazi reformer. Tudatában van annak, hogy a világot
milyen erők mozgatják, tisztában van az élet működési modelljével,
és ezen a téren reformerként példát mutat. Pontosan, precízen rendet tart. Ennek megfelelően Svájc sok mindennek a központja. Például a pénznek, a nemzetközi szervezeteknek, titkos társaságoknak, sportnak, kutatásnak, fejlesztésnek. Pénzt és hátteret teremt,
emberek toboroz adott célok érdekében.
2015 évben volt 200 éves Svájc. Mindmáig az egyik legtökéletesebben működő demokrácia. Ennek oka egyszerű. A hatalom a
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nép kezében van. Persze ezt mondja minden kormány, azonban
tudjuk, a legtöbb esetben nem így van. Svájcban minden fontos dologról népszavazás dönt. És ahhoz, hogy jól dönthessen a nép, kellően képzett, jól informáltnak kell lennie. Tudatlan nép rosszul dönt.
Információtól elzárt nép csak tippel, mint a lottószelvény kitöltésekor.
Svájcban nem egyvalaki mondja meg a tutit és az egész ország
ámul és csodálkozik a legfőbb vezér bölcsességén (diktatúra), nem
is egy szűk elit (megválasztott kormány) dönt, ahogy azt demokratikus országokban szokták, hanem maga az egész nép. Ez a konszenzusos demokrácia. Így történhetett meg, hogy igaz kísérleti jelleggel, de több évre (6 éves tesztperiódus) TB támogatott lett 5 alternatív gyógymód is. A homeopátia, az antropozófius orvoslás, a
hagyományos kínai orvoslás, a fitoterápia és a neuralterápia (aktív
zavaró mezők blokkolása). A nép örömmel vesz részt egy-egy ilyen
döntés meghozatalakor. Ez ünnep a számukra, és meg is élik ezt az
ünnepet. Tudják, hogy ők a legfőbb döntéshozó testület, ők döntenek és ezáltal irányítják az ország sorsát. Mint ilyen, a kormány
igyekszik az emberek tudatát magas szinten tartani, hiszen sokkal
könnyebb jó döntések alapján, jó törvényekkel vezetni egy országot,
mint káoszban. Az emberek minden információt megkapnak a népszavazás előtt. Informálódnak a felvetett kérdésről, annak előnyeiről,
hátrányairól. Konkrétan, amikor arról kellett dönteni, hogy a nyugati
orvoslás alternatívájaként 5 egyéb módszer is TB támogatott legyen,
akkor mindenkinek meg kellett ismerkednie a homeopátiával, az
antropozófus orvoslással, a hagyományos kínai orvoslással, a
fitoterápiával és a neurálterápiával. Meg kellett ismerniük ezek előnyeit, hátrányait, lehetőségeit és korlátait. Ezek alapján tudták öszszemérni ezeket a lehetőségeket. És bölcsen döntöttek. Úgy, hogy
kipróbálják. Ha lesznek sikeres gyógyulások, akkor a tesztidőszak

Van egy alapelv, mely szerint mindenki ott tud a legboldogabban élni, ahova köti enneagrambeli karaktere. Mindenki egy, a
saját karakterével azonos karakterű nemzethez tud a legjobban illeszkedni. A hatosok imádják Németországot, mert ott rend van,
biztonság és egyértelműek a játékszabályok, míg keleten minden
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után korlátlan ideig lehetőségként elérhető lesz az egész országban
a betegek számára az említett öt alternatív gyógymód. Maguk a betegek döntenek, hogy alkalmanként milyen típusú orvost keresnek
majd fel.
Svájc nagyon tudatos maga felől. Már rég óta az egészséges
fázisban található. Mint egyes karakter, jellemző rá az erős szabályozottság, saját értékrend, azonban éppen egészséges volta miatt,
ezt maga is észreveszi, érzékeli és igyekszik logikus határokat
szabni. Svájc szabályozott, de nem túlszabályozott. Svájc helyett
éppen az EU-ra jellemző helyenként a túlszabályozottság, mely a
törvények kusza dzsungelét eredményezheti. Svájc, bár reformer
erős belső szabályozottsággal, azonban alkalmanként rugalmasabb,
mint sok európai állam, és nagyságrenddel rugalmasabb, mint maga
az EU.
Nagyon érdekes megnézni, hogy amíg Dánia a működő szocializmus, addig Svájc a működő emberarcú kapitalizmus. Két eltérő karakter, két eltérő rendszer, de mindkettő sikeres és a maga nemében boldog, élhető világot eredményez. Nagy a különbség a kettő
között, mégis a végeredmény azonos: az ott élők boldogok.
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mindig képlékeny. A kilencesek imádják Dániát vagy Görögországot,
Indiát, Tibetet. A hármasok szívesen élnek az USA-ban, és így tovább.
Azonban ebből az is következik, hogy bizonyos emberi karakterek és bizonyos nemzetek karaktere taszítják egymást. Például
hazánk a négyes, nem támogatja sem a versenyző hármast, sem a
reformer egyest. Ezért a versenyzők szívesen mennek a tengeren
túlra, a reformerek imádják Svájcot. Ha a magyar nemzet megélné
integrálódó karakterét az egyest, akkor az egyes karakterű reformerek jól éreznék magukat itthon. Így viszont az az érzésük, hogy nem
kapnak kellő szabadságot karakterük megéléshez. Érdekes az is, ha
egy négyes karakterű nemzet kap egy egyes, reformer vezetőt, akkor nem biztos, hogy a nemzetet integrálódó állapotába tudja hozni.
Ugyanis, egy ország akkor kerül integrálódó állapotába, ha olyan
életkörülményeket biztosítanak neki, hogy jól érezze magát. Könynyen előfordulhat, hogy az egyes (reformer) vezető erőből akar
megvalósítani dolgokat, melyre a nemzet éppen karaktere miatt képtelen. Ilyenkor mintha két párhuzamos dimenzióban élne a nemezt
és a vezető. Valójában eltávolodnak egymástól, a reformer vezető
dezintegrálódik, ahogy maga a nemzet is. Ha megnézzük Dániát,
akkor ott az életkörülményeket (szabályrendszert) alakították úgy az
elmúlt pár évtizedben, hogy a korábban elmaradott ország szép lassan átment integrálódó állapotába, olyan kilences lett, mely felvette
a hármas előnyös tulajdonságait. Ezért az egyik legjobb. Ehhez
olyan életet kellett kialakítani, amelyik kompatibilis a nemzettel. Tehát nem lehet olyan törvényeket hozni, melyek a nemzet számára
meg nem élhetők. Dániában fontos, hogy az élet úgy legyen szabályozva, hogy a kilencest ne sértse, hogy komfortzónájában tudjon
élni. Két évtized ilyen jellegű átalakítás a dán nemeztet a legjobb

állapotába hozta. Ehhez szükséges volt egy megfelelő király, és egy
megfelelő kormány. Tehát nem a törvények generálják egy nemzet
karakterének állapotát, hanem a nemzettel kompatibilis, az általa
elfogadható és élhető élettér, szabályrendszer. Tudni kell, melyik
karakterhez hogyan gondolkodik, mi a komfortzónája, és mi az élhető világ a számára. A külső világ és követelményrendszer csak ez
után a második a sorban. Mindez akár egy-két évtizeden át. Persze
ennél sokkal könnyebb a helyzetet elrontani, akár Dániában is.
Mivel az emberiség jelen életciklusának az utolsó része, ahol
most tartunk, az individuális ébredésről szól, ezért ma már tényleg
bárki megteheti, hogy oda megy élni, ahol boldognak érzi magát.
Nincsenek határok. A valóságban érdemes is élni ezzel, mert, ahogy
a hozzánk nem illő párunktól is naivság elvárni, hogy változzon a
kedvünk szerint akár karaktere ellenére, úgy egyik ország karaktere
sem fog megváltozni a kedvünkért bármennyit is várunk. Szabad a
választás. Nincs jó és rossz ország, csak mi magunk, karakterünknél fogva másképp és másképp éljük meg az adott ország életét,
törvényeit, lehetőségeit, kultúráját.
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Az emberiség tudatának nyílásával, annak részeként egyre
több keleti filozófia, vallás vagy egyszerűen csak tan jelenik meg a
nyugati világ életében. Az emberek vágyják az új információkat.
Ahogy egy keleti bölcs mondta, semmi sem állíthatja meg azt, aminek itt az ideje.
A keleti kultúra megőrzött egy-egy részt a múlt tudásából, tanításaiból. A keleti bölcsek ismerték és tudták az élet alapigazságait, azzal
együtt, hogy a nép, mint olyan nem tudta értelmezni ezeket a bölcsességeket.
A keleti bölcsességek része volt a lélekvándorlás, karma (ok és okozat törvénye), a világ illúzió volta stb. Ezek az elvek részben vallások alappilléreiként, részben tanításokként, részben a népnek szóló
tanító jellegű mesékként maradtak fenn.
A keleti bölcsek úgy tartották, hogy a minket körülvevő világ
egy illúzió, ahogy ma mondanánk, egy hologram. Tanmeséikben
úgy tanították a széles néptömegeknek, hogy az életünk során egy
színdarabot játszunk, melynek helyszíne a színpad. A színpadnak
része ugyan, a színészek mögött található a háttér, mely csupán
egy kép, de a tér illúzióját kelti. Sík felületre fák vannak festve, a
színdarab közben mindenki úgy éli meg, hogy ez egy erdő, valójában azonban csak díszlet, nem valóságos. Ugyan a fa illúzióját kelti,

de nem rendelkezik egy igazi fa paramétereivel, nem lehet megölelni, letépni egy levelet. stb. A keleti bölcsek tanításában az élet csak
egy játék, mely nem jó és nem rossz, csupán olyan, amilyennek a
színész megéli. Nincs jó és nincs rossz szerep, és minden színészt
megtapsolnak a darab végén. Ezután együtt hazamennek a színészek, boldogan megölelik egymást, együtt esznek és isznak, még
akkor is, ha a színdarabban egymás ellenfelei voltak. Szembesülnek
saját színészi hibáikkal, saját megélt érzelmeikkel, könnyebb és nehezebb pillanataikkal. Már az esti mulatság alatt tervezik a következő előadást, ahol mindenki új szerepben lép fel. Az élet maga a játék, az élet értelme részt venni, megtapasztalni magát a játékot.
A fizikusok régóta mondják, hogy a világ olyan, amilyennek
akarjuk látni. Nincs abszolút igazság, és nincs egységes világkép. A
valóság nem létezik. A valóságot mi hozzuk létre, saját érzékelésünk
által. Saját érzékszerveink, tudatszintünk mind meghatározzák világképünket.
Neumann János (1903-1957) munkássága megmutatta,
hogy a kvantummechanika teljesen más valóságképet, világképet
igényel, illetve teremt is, mint a hagyományos fizika. Neumann gondolatai később hasonló gondolkodású kutatók munkáiban csúcsosodtak ki, mint Stuart Bell, vagy Alain Aspect.
Alain Aspect vezetésével francia kutatók érdekes kísérletet
végeztek. Egy elektronpárból eltávolították az egyik elektront, és
észrevették, hogy még ha az elektronok egymástól akár több ezer
kilométerre is vannak, tudnak egymásról, kommunikálnak egymással, és a kommunikáció azonnali, azaz a fénysebesség többszörösével történik. Valójában a mi dimenziónkban látható elektronpár
nem más, mint egy magasabb dimenzióban létező elektron kivetülése egy alacsonyabb dimenzióba, azaz egy kép. Így bár mi kettőnek
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látjuk, valóban egy. A kivetülés egy magasabb dimenzióból egy alacsonyabba, mindig információvesztéssel jár. Gondoljunk csak egy
nyaralás során készült fényképre, mely nem más, mint egy háromdimenziós világ képe a kétdimenziós világban. A fénykép lehet esztétikailag szép, válthat ki érzelmi eseményeket, de egy idegen számára sok minden hiányzik a képről, ami a valóságban ott volt.
Képzeljük el, hogy egy szobába besüt a nap. Egy ember kezében egy üvegprizma és azzal szórakozik, hogy a prizmát a beeső
fénybe tartva, a felbontott színképet a szemközti falra vetíti. Bejön a
szobába egy hároméves gyerek, akinek fogalma sincs a fénytanról,
nem ismeri a prizmát, sőt annyira megtetszik neki a színes látvány a
fehér falon, hogy észre sem veszi a felnőttet, aki az egész „mutatványt” végzi. A gyerek belemélyed a látványba és el kezd elméleteket gyártani, hogy miért pont ilyen sorrendben vannak a színek
egymásután, miben különböznek a színek, miért ilyen széles egyegy szín, miért együtt mozognak a színek (mikor a felnőtt kezében
mozog a prizma), vajon mi köti őket össze stb. A háromdimenziós
fény-ember-prizma rendszer kivetülése a kétdimenziós falon nem
más, mint a szivárvány színeinek palettája. A gyerek csak színes
csíkokat lát, pedig egy magasabb dimenzióban az mind egy egységet alkot, ami nem más, mint a fehér fény.

Illúzió az egész világ

A világmindenség fraktál természetű, egyetlen fraktálkonstrukció. A fraktál lényege, hogy önhasonló, azaz a fraktál legapróbb
alkotóeleme hasonló a nagyobb, még nagyobb és a legnagyobb
egésszel. Az alkotókövek (elemek) viselkedése hasonló a nagy

egész viselkedésével. Ahogy kicsiben, úgy nagyban. A világmindenség működése független a méretétől és tömegétől. A fraktáltermészet lényege, hogy a kicsiből fel lehet építeni a nagyot, ha ismerjük
a fraktáltermészet szabályát.
Példa erre bármelyik növényi mag, mely méretben kicsi, de magában hordozza a nagy növény minden jellemzőjét. A kifejlett növény
információja hasonló a magban hordozott információval, azonban a
növény végleges megjelenése nagyban függ a környezettől (föld
minősége és összetétele, víz, napfény stb.). Jó adottságok mellett a
növény sokkal nagyobb lesz, rosszabb körülmények között lényegesen satnyább, de teljesen hasonló, a mintázat minkét esetben hasonló, azaz felismerjük a növényt. Ehhez hasonló, mikor bármilyen
hangszeren lejátszva a „Boci-bocit”, mindenki felismeri azt, a (zenei)
mintázata alapján.
Benoit Mandelbrot francia matematikus évtizedeken át a „véletlent” tanulmányozta és rájött, hogy semmi sem véletlen. Munkásságában kissé elmerülve megértjük, hogy matematikusi gondolkodása révén felfedezte, hogy a természetben bármilyen bonyolult
folyamat egyszerűen leírható, és a természet „alkotja” meg ezeket
az egyszerű szabályokat. A kozmoszban kevés számú, de egyértelmű szabály érvényes, a rendszer jó átlátható, ezért rend van. Ellentétben a mai világunkkal, ahogy végtelen számú szabály, törvény
létezik, ezek sokszor egymásnak ellentmondóak és nem létezik
olyan ember, aki az egészet átlátná (a táblázatkezelő szoftverek úgy
hívnák, hogy körkörös hivatkozás). Ez nem is csoda, hiszen mindenki csak egy kis rész alkotásában, vagy megértésében vesz részt.
Olyan ez, mint amikor egy nagy cég pályázati anyagot készít és
minden fejezetet más és más osztály alkot, aztán az egészet öszszemásolják egy 300 oldalas anyaggá. Ha venné valaki a fáradtsá-
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got, hogy egybeolvassa az egészet, kiderülne, mennyire nem illeszkednek egymáshoz a fejezetek, sőt sokszor egymásnak ellentmondanak. Igazán érthetővé a fraktál típusú működés akkor vált, mikor a
biofizikai kutatók rájöttek, hogy az élet fraktál természetű, ahol a
fraktál nem más, mint egy tömörítési eljárás. Ha megismerjük az
algoritmust, akkor mi magunk is építkezhetünk, kicsiből nagyot, vagy
nagyban megtaláljuk a kicsit. Fraktálszerű az emberi érhálózat, baktériumtelepek növekedése, vagy a körülöttünk élő növények levele
és erezete, a fák lombja, folyók, felhők, tengerpartok, bolygók felszíne stb. Számunkra az eddig legkisebb helyen, az emberi DNS-ben
is felfedezték a fraktál természetet, ugyanúgy, mint a galaxisok elhelyezkedésében, a kozmoszban.
A fraktál elvet használó informatika ma már mindenhol jelen
van. A virtuális világok létrehozásakor például játékok, modellező
szoftverek esetén megszólalásig természetes látványt tudnak létrehozni, ami nem is csoda, mert a való világ is fraktál természetű, azaz a való és a virtuális világ teljesen hasonló módon épül fel.
Szintén informatikai alkalmazás a fraktál elven működő tömörítési
eljárások sokasága. Például a képet lebontjuk néhány alap összetevőre egy farktál elven működő algoritmussal, majd amikor szükséges, újra felépítjük. Ilyenkor a kép nem lesz egy az egyben ugyanaz,
de gyakorlatilag ez emberi szemet ez nem zavarja, mert olyan információk tűnnek el, amiket gyakorlatilag sokszor nem is látunk.

Illúzió az egész világ

Az internet (nyilvános számítógépes hálózat) kialakulása azzal kezdődött, hogy az USA-ban állami intézményeket kötöttek ösz-

sze azzal a céllal, hogy egymás adataihoz hozzáférjenek. A sikeren
felbuzdulva egyre több intézményt kapcsoltak össze, majd megjelent a civil alkalmazás, azaz bárki kapcsolódhat a hálózatra, feltölthet, letölthet. A Földet kábelek szövik át földben, vízben, illetve műholdak sugározzák az adatokat.
Napjainkra az internet olyan mint egy élő szervezet amelyik
sok millió sejtből épül fel. A sejtek maguk az emberek, cégek, hivatalok. Egyre több kutató szakember hívja fel a figyelmet arra, hogy
az internet egy lény, amelyik él. Tudata van. Pont úgy működik, mint
az élet. Él és élni akar. Az internet tudata az emberek tudatán keresztül működik. Hamar rájött minden állam, hogy nagy lehetőségek
vannak az internetben. A hálózat révén az egész állami apparátust
össze lehet kötni, és erre az egész rendszerre rá lehet csatlakoztatni
az embereket mint felhasználókat, mint adatfeltöltőket.
Túl a hálózati összeköttetés minden előnyén, rájöttek, hogy
az önszerveződő közösségek (közösségi oldalak) a legjobb lehetőséget biztosítják a kémkedésre. Mivel az ember „anonim” üzemmódban szívesen dicsekszik olyan dolgokkal is, amelyek egyébként
titkosak, így a különböző hivataloknál külön osztályokat tartanak
fenn azzal a feladattal, hogy információt gyűjtsenek. Több olyan
szoftver is van, amelyik a közösségi oldalakról összeszed bizonyos
típusú információkat, majd ezeket összesíti, csoportosítja stb.
Az afrikai forradalmak szerveződése is az interneten kezdődött. A
különböző titkosszolgálatok meglepetten tapasztalták, hogy bár tagjaik minden közösségi portálnak, de nem volt tudomásuk a készülődő eseményekről. Őket nem hívták meg a „forradalom szerveződik”
klubba, így azt nem is tudták „like-olni”.
Ez a virtuális világ lassan átvette a hatalmat az ember felett.
Mint egy hatalmas lény, melyet az ember alkotott és tart fenn, él és
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uralkodik felettünk. Örömmel visszük át napi szinten az életünket a
materiális világból a virtuális világba. A legtöbb állami adminisztráció
a virtuális világban zajlik, ott vásárolunk, szórakozunk, keresünk
barátokat, párkapcsolatot. És mindenkiről tudunk mindent, azonnal.
A mai fiatalok ki sem mennek az utcára, mert a számítógép előtt
mindenkivel kapcsolatban vannak. Egy apró hátránya azért van a
dolognak, mert ez a virtuális élőlény úgy működik, mint az élet, nem
lehet belőle törölni, azaz nem lehet meghalni. Mindig mindennek
nyoma marad, és ez sokszor kellemetlen lehet. Ezzel a felfokozott
információáramlással nem tud mit kezdeni az ember idegrendszere,
mely még mindig a hagyományos materiális élethez van szokva.
Ennek oka az emberi élet fejlődése. Az, hogy húsz év alatt megvalósítottuk ezt a virtuális élőlényt és áttettük életünk jelentős részét
ebbe a világba, az még nem jelenti, hogy genetikailag lett volna
időnk ehhez alkalmazkodni. Az a sok információ, ami az emberre
zúdul, akár csak egy egyszerű közösségi oldalon, lefárassza, idegessé teszi az embert, túlfeszíti az idegrendszerét nap mint nap. A
virtuális világ tudatos lény, és függőséget okoz. Ha az ember nem
kapja meg a napi kábító adagot, mindegy az, hogy milyen területen,
akkor elvonási tünetek jelentkeznek.
A természet törvénye szerint, ha egy zárt rendszerben megjelenik egy pólus, akkor kötelezően vele egy időben létrejön az ellenpólus is, hiszen csak így marad egyensúlyban a rendszer. Ha
például a konyhában egy hűtőszekrény működik, benne lehűti a gép
a levegőt. Amennyi hőt elvon a belsejében található levegőből, ideális esetben (100% hatékonyság) pont ugyanannyi hő képződik a
hűtőn kívül. Így marad egyensúlyban a rendszer. Ehhez hasonló az
atomenergia. A semleges anyagot, mely jin (anyag) és jang (erő)
egyensúlyára épül, atomerőművekben visszafordíthatatlanul szét-

bontjuk anyagra és energiára. Az energiát felhasználjuk, míg az
anyagot (kiégett fűtőelem) eldobjuk. A természetben az egyensúly
mindig helyre akar állni, ezért a „hulladék” jin a saját környezetéből
elveszi a jangot, azaz a kiégett fűtőelem minden anyagot lebont, a
legvastagabb vas is papírvékony lesz, a legvastagabb beton is elporlik. mindez csak néhány év kérdése. Az atomerőmű 50-200km-es
körzetében minden élőlény jines lesz.
Amikor a világban valahol olyan körülmények alakulnak ki,
amelyek egyeduralmat, végtelen hatalmat jelentenek, mellyel vissza
is élnek, mindig megjelenik az ellenpólus, akit hívhatnak Zorrónak,
Robin Hoodnak stb. Mikor egy monopólium úgy bebástyázza érdekeit és hatalmát, hogy abból már nincs kiút, akkor mindig kötelezően
jön a „forradalom”. Ez a természet törvénye. Ha tetszik, ha nem. Ha
elfogadjuk, ha nem. Így működik a világ.
A hackerek a virtuális világ szabad oroszlánjai. Ha megnézzük a karakterüket, az enneagram szerint ők az ötösök, a szakértők.
Adott területen, jelen esetben a virtuális világban ők tudják a legtöbbet, ők ásták magukat legmélyebbre a terület tudástárában. Az ötös
karakter egészséges állapotában felveszi a nyolcas karakter pozitív
vonásait, egy tudós „keresztapa” lesz. Azaz egyfelől szereti ha tisztelik őt, felnéznek rá, másfelől viszont nagyfokú érzékenységgel
rendelkezik a világ problémáival kapcsolatban, megérti és meglátja
azt, amit a legtöbben nem. Védi és támogatja a sértetteket, gyengéket. Nagyon önérzetes. Amikor a hacker, a „szakértő”, és a „keresztapa” pozitív tulajdonságaival is bír, nem lehet elkapni. Kizárt.
Mert több lépéssel mások előtt jár, mert egységben van saját magával és a világgal. Még ha több százan is „üldözik”, nincs esélyük.
Amúgy is tudjuk, hogy az egyén tudatszintje nagyságrenddel nagyobb, mint egy nagyobb létszámú csoport tudatszintje. Amíg a
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hacker egységben van a létezéssel, addig ő a szabad oroszlán.
Amíg a hacker érzelemmentesen cselekszik, addig nem hat rá az
energiakiegyenlítődés, azaz nem fogják elkapni. Amikor az ő érzelmi
világa meginog, amikor már cselekedeteit az érzelmek irányítják,
energetikai többletpotenciált halmoz fel, akkor nála is kötelezően
beindul az energiakiegyenlítődés, és annak minden következménye.
Ha a hacker kizökken egyensúlyi állapotából, ennek következménye, hogy egyre szűkebb területre összpontosít, ami látószöge erős
csökkenését eredményezi. Ilyenkor megfontolás nélkül vág bele
előre nem látható következményekkel járó dolgokba. Nyugtalan lesz
és zaklatott, elzárkózik a jelen problémái elől. A dezintegráció elindítása sok esetben személyes jellegű okokban keresendő (szülőgyerek kapcsolat, párkapcsolat, vélt és valós sérelmek stb.).
Mivel a jövő a Mátix c. filmek irányába mutat, egyre fontosabb szerepe lesz a hackereknek. A hackertudomány nem jó és nem rossz.
Egy ellenpólus. Ez a tudás (hacker) akár a mágia nem fehér és nem
fekete, hanem egy eszköz, akár egy kés. A késsel lehet enni adni az
éhezőknek, vagy bele lehet szúrni valaki hátába. Aki ezt a kezében
tartja és valamilyen céllal használja, az lesz fehér vagy fekete mágus.
A virtuális világ másik „sikerterülete” a gazdasági élet teljes
mértékű irányítása. A materiális gazdagság virtuális szinten dől el.
Ez maga a tőzsde. Eljutottunk oda, hogy nem tudjuk, mi történik
abban a virtuális világban, amit mi magunk hoztunk létre. Mintha ez
a virtuális lény önfejlesztő, öntanuló lenne, akár egy scifi filmben.
Néhány évvel ezelőtt a tőzsdén eltűnt a piac 9%-a, ezt nevezik a
2:45-ös világkrack-nak. Azóta sem érti senki, hogy mi történt. Azóta
sem tudta kideríteni senki, hogy hova lett az a hatalmas érték, mely
több európai állam együttes GDP-je. A tőzsde szakemberei csak

ülnek a monitorok előtt és semmi beavatkozási lehetőségük nincs a
rendszerbe ilyen esetekre. Csak nézik, hogy mi történik. És nem
értik. Mintha a marsi életet néznénk monitoron. Ez a világ ural minket és azt teszi, amit akar. Illetve azt teszi, amit az energiakiegyenlítődés diktál neki. Sokan tartanak attól, hogy ez a rendszer tönkre
teszi a modern emberi világot. Nos, amikor elég nagy többletpotenciál halmozódik fel, akkor bizony jön a kiegyenlítődés, akár a
cunami. Amit nem tudunk az, hogy mikorra halmozódik fel egy olyan
mértékű többletpotenciál, ami már kritikus szintű, és az milyen módon fog kiegyenlítődni. Ilyen példa a nyugdíjvagyon tőzsdére vitele.
Egy apró esemény, és több évnyi nyugdíjvagyon tűnik le. Nem tudni
hova és nem tudni kinek a zsebébe. A virtuális világ lénye, tudata
úgy játszik velünk, ahogy akar. Ehhez mi nem csak asszisztálunk,
hanem egyenesen önként dugjuk a fejünket a hurokba és törvényekkel kényszerítjük erre azokat, akik ezt még nem tették meg.
A modern ember gazdasági életének áthelyezése a virtuális
világba járt még egy következménnyel, személytelenné és átláthatatlanná vált az egész gazdasági élet. Nem tudni, hogy ki irányít a
háttérből. Nem tudni, ki, kinek tartozik és legfőképpen, mennyivel
tartozik. Így kerül bele az egész világ az adósságspirálba. Ez igaz a
magánemberek szintjén, és igaz az államok szintjén is. Mivel bárki
tőzsdézhet a virtuális világban, ezért bárki lehet uzsorása a szomszédjának, vagy akár a saját hazájának. A helyzet kusza és innen a
materiális világából tekintve átláthatatlan. A valóságban azonban, a
virtuális világban minden pontosan és precízen történik. Nincsenek
véletlenek. Minden előre pontosan kiszámolható. A virtuális világ
alapja pontos logika, a precíz matematika.
A virtuális világ hozott még egy érdekes paradoxont is. Elvileg csökkennie kellene a tárolt irathalmaznak, a valóságban éppen
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ellenkezőleg. Az az érzése az embernek, hogy a számítógépes
rendszerek fejlesztését a papírgyárak szponzorálják. A számítógépek világában elvárható lenne, hogy minden pontosan, precízen és
megbízhatóan meglegyen egy adott helyen. Néha úgy tűnik, főleg a
káosz lett nagyobb. Vagy az emberiség még nem nőtt fel az informatikához, vagy valami alapvető gond van a pontossággal, és biztonsággal. Így történhet meg, ha az ember megszünteti valahol a
tagságát, akkor évekkel később kezdenek követelőzni a befizetések
meg nem történte miatt. Igaz ez a magánszektorra is, meg az államira is. Egy „bit’ változás „véletlenségből” az adatbázisban és indul a
végrehajtó gépezet, inkasszó, megfélemlítő levelek sokasága. Hoszszú idő kell, mire az ember tisztára mossa magát, amennyiben ez
sikerül. Azonban lelkileg mindenképp sérülni fog, mely sérülés, fizikai betegségeket eredményezhet.
A számítógép alkalmazásának egyik célja volt, hogy a gép
szolgálja ki az embert. Nagyon nemes gondolat. Azonban a profittermelés vágya kissé átalakította ezt, így a legtöbb helyen az ember
szolgálja ki a gépet. Gyárakban a számítógépes rendszer irányít,
adja a ritmust, és emberek ezrei ehhez igazodnak. A gépek uralkodnak az emberek felett. Szabályoznak, korlátoznak, számon kérnek és büntetnek. Még az irodai munkában is igaz ez, vagy az állami apparátusban. Csak azt lehet, és csak úgy, ahogy a számítógép
engedi. Ha nem működik az informatikai rendszer, akkor az orvosi
rendelőben bizonyos esetekben nem lehet kezeléseket végezni.
A virtuális világ leginkább egy illúzió. Legalább annyi jót hozott az életünkbe, mint rosszat. Ettől ez nem jó és nem rossz, hanem ez van. Ezzel kell élnünk. Ez egy teljesen új világ, mintha új
bolygóra költöztünk volna, újak az életkörülmények.
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8.3.

A végtelen növekedés illúziója

A modern világ szereti azzal kábítani saját magát, hogy létezik a végtelen növekedés elve. Minden évben pár százalékkal nő a
gazdaság, pár százalékkal nő a lakosság száma, pár százalékkal nő
az életszínvonal, pár százalékkal nőnek a befektetések stb. Ennek
megfelelően egyenesen tragédiaként élik meg, ha stagnálás vagy
csökkenés van folyamatban.
Képzeljünk el egy akváriumot, halakkal, növényekkel, ökológiai egyensúlyban. Milyen szép látvány. És minden élőlény jól érzi
magát a vízben. A természet végtelenül intelligens. A halak mérete
a rendelkezésre álló élettértől függ, kisebb akváriumban ugyanaz a
hal kisebb lesz, nagyobb akváriumban nagyobbra nő. Ehhez képest
képzeljük el, hogy folyamatos a növekedés. Lassan, de nőnek a
halak, a növények. Elég hamar el lehet oda jutni a növekedésben,
hogy nem férnek el a halak, és megszűnik minden élettér.
A modern világban, minél jobban akarjuk a növekedést, mindenáron fejlődni akarunk, akkor az energiakiegyenlítődés elve alapján e világ erői éppen ellene fognak tenni. Minél görcsösebben nekifeszülünk, annál jobban feszülnek ők is. A végeredmény egy állóháború, majd lesöpörnek minket a létezés erői. Ugyanis a fizika mindig
igaz. Ha tudunk róla, ha nem. Ha elfogadjuk, ha nem.

8.4.

A jóléti társadalmak örökkévalóságának illúziója

A modern jóléti társadalmak nagy gondja az, hogy nincs meg
az üzemeltetéshez szükséges szürkeállomány. Azaz meg van a
pénz, a technika, a jólét, de kevés az az ember, aki ezt pontosan,
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precízen, és hozzáértően tudja üzemeltetni. A fejlett nyugati államok
esetében ez csak importtal valósítható meg.
Olyan ez, mint amikor van egy szuper modern űrhajó, csak fogytán
a legénység, aki ezt üzemeltetni tudná. Abban a pillanatban, amikor
az üzemeltetői létszám egy kritikus érték alá esik, az űrhajó már
nem tud repülni, és ekkor az egész nem lesz más, mint egy méretes
ócskavas. Nem véletlen, hogy sok nyugati államban ingyen lehet
tanulni az EU állampolgároknak, akiket később szívesen látnak kiemelt munkahelyeken. Ez az import addig tartható fenn, amíg fennmaradnak a hatalmas különbségek Európa különböző régiói között.
Jelenleg ezek a különbségek nem csökkennek, hanem ellenkezőleg,
nőnek. Európa polarizálódik. Észak és Dél. Az északi emberimport
következménye, Dél további gyengülése. Ez a folyamat addig folytatódik, míg az egész rendszer, egy az egyben össze nem omlik.
Az energiakiegyenlítődés elve alapján, minél fejlettebb a társadalom, annál több, jól képzett emberre van szüksége, amit egyre nehezebb biztosítani, csak egyre magasabb áron oldható meg.
A jóléti társadalmak másik nagy gondja, hogy nem tud kellő
munkát biztosítani az embereknek. Ezért trükkösen kitalálják az életfogytig tartó tanulást, mely révén a szülők 30-35 éves korukig fizetik
gyerekeik tanulását. Ez egyfelől bevételt jelent a költségvetésnek,
munkát a tanároknak. Másfelől ez idő alatt az illető nem nagyon
akar vagy tud dolgozni, kisebb a munkanélküliség. Minden tevékenységet, amit régen egy ember végzett, azt szétbontanak több
„szakterületre” és külön vizsgákhoz, engedélyekhez, kamarai tagságokhoz kötnek. Lassan ott tartunk, hogy egy villanykörte kicseréléséhez több szakember szükséges.
Másfelől a fél ország túlképzett. Ugyanakkor a munkáltatóknak
eszük ágában sincs túlképzett embereket alkalmazni. Világszerte

komoly kihívás elhelyezkedni. Sokan csak úgy tudnak elhelyezkedni, ha letagadnak a végzettségeikből. Egyre többet, míg a végén egy
alapszakmában tudnak munkát találni. Hiába a túlképzettség, az
életben az egyszerű dolgok tudnak a leginkább érvényesülni.
Az energiakiegyenlítődés elve alapján ez a felhalmozódó
energiapotenciál ki fog egyenlítődni. Ez fájdalmas lesz még a leggazdagabb államoknak is. A mindenáron, azaz a pozitív energiatöbblet nem növelhető a végtelenségig. Nyilván át lehetne tudatosan
alakítani a modern világ működési struktúráját, de jelenleg a profittermelés még fontosabb. Az ember amúgy is csak kényszerből tanul. Saját magától, önként és dalolva nem. Pedig az lenne az igazi
evolúció, a valódi fejlődés.

275

Csalogány

Csalogány

I. Ébredés

8.5.

Az igazság illúziója

Az igazság a világmindenségben nem létezik. A fogalom sem
létezik. Csak egy illúzió. Az igazság fogalma nem más, mint helyi
szinten, egy emberi közösség többségi szubjektív véleményének
sztereotípiája. Mivel egyszerre több igazság is létezik, azaz nincs
abszolút igazság, és minden szubjektív, ezért az igazság állandóan
változik. Ma ez, holnap az. A második világháború előtt más igazságok léteztek, mint a háború alatt és ezek teljesen mások voltak, mint
tíz évvel később. A maga idejében mindegyik igazság meghatározó
erővel bírt. Akár embert is öltek a nevében.
Az igazság attól függ, hogy ki mondja. Ez igaz a nemzetek
szintjén is. A magyar nemzet ez enneagram kilenc karaktere közül a
négyes, a különc, az individualista, a felfedezni való. A négyes karakter tudja, hogy más, mint a többiek. Visszahúzódó, befelé forduló,
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gazdag belső világgal rendelkezik. Érzékeny, intuitív, finom, tapintatos. Idealizált társat keres magának. Fő vágya, hogy megtalálja önmagát, megtalálja identitását. Sokat álmodozik, és néha összekeveredik belső világa a külsővel, ezért néha rosszul ítéli meg a külvilágot. Egy ilyen karakter sosem tudja érvényesíteni a saját igazságát.
Ha megnézzük az ezer éves történelmünket, akkor mindig a nagyok
döntöttek sorsunkról. Jók voltunk mikor kellett a segítség, de a saját
igazságunk sosem számított. A négyes karakter nem tud más lenni.
Viszont a világ vezető hatalmainak „gyakran van igaza”.
Sokszor nem értik az emberek, hogy miért történnek olyan
dolgok, amelyek sértik az ő igazságérzetüket. Háborúk alatt nem
értik, hogy engedheti meg Isten azt a sok szörnyűséget, ami történik, mekkora igazságtalanság, miért nem sújt le az igazságtalanságok elkövetőire. Azért mert nincs abszolút igazság. A létezésben az
energiakiegyenlítődés elve működik. A felgyülemlett energiapotenciál többlet legtöbbször egy igazságtalannak tartott eseménysorozattal egyenlítődik ki. Például ilyen egy háború. Vagy egy betegség. De
ki gondol a háború során arra, hogy előtte milyen energiatöbblet
halmozódott fel akár 20-30 éven keresztül? Például gyűlölet, rossz
gondolat, utálat, különböző tudatosan végrehajtott események stb.
Mikor valaki beteg, miért nem gondol arra, hogy ez nem a véletlen műve, nem a sors csapása, hanem az ő életének egyenes
következménye. Hiszen élete során energiatöbbleteket halmozott
fel, melyek most kiegyenlítődnek. Például nagyon kevés nő hajlandó
egyáltalán azt megérteni, hogy amikor nőgyógyászati daganata van,
akkor komoly problémája van a párkapcsolatával. Azok közül is, akik
ezt megértik, csak kevesen vállalják fel, hogy megszüntessék az
igazi okot, azaz hogy elváljanak. Inkább járogatnak műtétekre, igazságtalanságnak tartják a betegségüket, számon kérik az orvosokon

A jégverést dobszóval elűzni szándékozó sámánt kineveti az
a modern ember, akik a közlekedési dugókat dudálással próbálja
megszüntetni. Pedig a sámán garantáltan nagyobb sikerrel jár.
A technikai fejlődés egyre gyorsabb világot eredményezett.
Ahogy gyorsul a világ, úgy gyorsulnak az emberek elvárásai is.
Ahogy megszűnnek a térbeli korlátok, és csökkenek az időbeli korlátok, úgy egyre jobban elvárjuk, hogy most és azonnal, bármi áron. A
technikai fejlődést jellemezte, hogy mindig kellett egy idő, míg megdől egy adott tudás, egy adott korlát. Ha régen felfedeztek valamit,
akkor kellett akár több száz év is, mire kiderült, hogy nem úgy van,
vagy van annál sokkal jobb megoldás is az adott problémára. Ez, a
tudományos felfedezések élettartamára és megdőlésére szolgáló
idő öt évvel ezelőtt, a tudósok szerint, kb. egy-másfél év volt. Az ő
véleményük szerint napjainkra ez kerek nulla év lett. Ez érdekes
kérdést vet fel. Érdemes-e sok pénzt ölni valamibe, ami aznap elavul, ahogy legyártják? Sokan azt fontolgatják, hogy éppen ez fogja
majd vissza a technikai fejlődést, vagy tereli tejesen új utakra azt.
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a gyógyulásukat, és nem akarják megérteni a felgyülemlett energiatöbblet okát, ami ide vezetett.
Aki az igazság nevében cselekszik, az ezzel a cselekedetével már gerjeszti is a következő energiatöbbletet. Az igazság nevében cselekedni az nem jó és nem rossz. Csupán készítjük a következő energiakiegyenlítődést. Ezért nem unalmas az emberiség élete. Ez a történelem. A létezés erőinek nincs érzelme. Ez kőkemény
fizika, mely matematikai egyenletekkel leírható.

8.6.

A gyorsaság illúziója
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Az egyre gyorsuló világ azzal jár, hogy az ember is egyre
gyorsul. Kényszerből. Az ember is olyan, mint egy számítógép.
Rengeteg információt fogad be, egyre több program fut benne, és
egy adott leterheltség mellett azzal szembesül, hogy nem bírja az
iramot, kiég. Lehet ez már egészen fiatalon is. Aki viszont nem bírja
az iramot, azt kidobja a világ magából. Nem lesz munkája, megélhetése, őt nem veszik emberszámba. A világ pedig tovább gyorsul.
A gyorsuló világ nem más, mint egy energiapotenciál felmalmozódás. Ez igaz egyéni emberi szinten, nemzeti, vagy világi szinten.
Amikor valaki kellően nagy energiapotenciált halmozott fel, konkrétan a „mindenáron megfelelés”, „mindenáron siker” stb. akkor a létezés kivonja őt a forgalomból, lassuló pályára teszi, valamilyen komoly, legtöbbször civilizációs betegség formájában. Például autoimmun betegség, daganat, szív-, és érrendszeri betegség, rokkantság, vagy megbolondul, megőrül stb. Ilyenkor kap az ember egy kis
időt, hogy meditáljon, gondolkodjon az életéről, és tervezze meg a
jövőjét.
Aki ilyenkor felismeri a lelassulás szükségességét és eszerint
alakítja az életét, annak van még esélye. Az ilyen ember sokszor
elvonul a világtól, zárkózottan él. Azonban, aki kizárja magát az
életből, annak előbb-utóbb hiányérzete lesz. Hiányozni kezd neki az
a világ, amiben élt eddig, hiányozni fognak az eddigi lehetőségek.
Ekkor el kell döntenie, hogy milyen módon vehet részt újra az életben. Igazából az lesz eredményes, aki tanul a betegségéből, néhány évig visszavonul és meggyógyul, majd ezután tudatosan vesz
részt az életben. Ez azt jelenti, hogy megtapasztalta a saját korlátait,
megértette és elfogadta azokat. Ezeket nem mint hiányosságokat éli
meg, hanem mint egy valós és jó szívvel elfogadható határt. Mindezek következménye, hogy tudatosan alakítja a saját életét. Nem

megy olyan munkahelyre, ahol tudja, hogy megbetegszik. Ha lehet,
ő maga alakítja ki saját munka lehetőségét. Amennyiben ezt valaki
fejben eldöntötte, úgy az élet őt segíteni fogja ebben. Aki tudja hogy
mit bír, az nem megy bele olyan dolgokba, amiktől már beteg lett.
Nála ez nem hit kérdése, hanem ez már tudás. Hiszen megélte. Ez
egy életre szóló póráz, melyet egy láthatatlan kéz irányít. Ezek lesznek azok a sikeres emberek, akik később érnek be, de sikerük
egész életükre szól, mert megértették az élet működését, és tudják
is alkalmazni azt. Ők boldogok és egészségesek.
Azok, akiket az élet parkoló pályára tett, mert kiégtek, és
nem tanulnak belőle, hanem visszamennek pont ugyanoda, ahonnan kiestek, ők általában rosszul végzik. Ők képesek lesznek olyan
betegek lenni, hogy egy egész életre parkoló pályára kerülnek.
Ha megnézzük az emberiség történelmét, az emberi élet
gyorsasága folyton nő, és az ember mindig többet akar. Az élet sebességét a saját életviteléhez hasonlítva mindig lassúnak tűnik, és
éppen ez a gyorsulás motorja.
A mai gyors élet egy illúzió, hiszen a mai életvitelünk meg is
követeli azt. A gyors élet egy alapfeltétel. És mégis lassúnak tűnik.
Mikor valakinek vidékről (150-200km) fel kell mennie Budapestre
délelőtt 10 órára, akkor ez egy megoldhatatlan feladat. Vagy elindul
hajnali ötkor, és akkor bár jó eséllyel beesik időre, de egész nap
olyan lesz, mint akit összegyűrtek. Vagy ott alszik előző este, hogy
kipihent kell legyen. Ezt a budapestiek nem érzik át, azonban éppen
elég nekik naponta több órát utazni. Hiába ott a technika, amivel le
tudjuk győzni a távolságot (közlekedési eszközök), azonban az időt
nem sikerül legyőzni. A gyorsuló világ vágya, hogy az időt le szeretné győzni. Ez a küzdelem az idő legyőzésére nem több, mint amikor
a kutya kergeti a saját farkát. Lehet, hogy úgy tűnik, a repülőgépek-
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kel legyőzzük az időt, azonban ez sokszor felesleges cselekedetek
generál. Például gyorsan el lehet jutni az Egyesült Államokba, azonban éppen ennek illúziója generálja az utazást, mely különben nem
is lenne szükséges. Sok multi cég egy-egy „meeting”-re ugráltatja
Európa nagy városaiba a magyar képviselet dolgozóit. Igaz, hogy
egy nap alatt ott vannak (beleértve a reptérre vezető utat is), de igazából fölösleges volt az egész út. Ha nem lenne repülőjárat, akkor
egy levél is megtette volna. Attól senki sem dolgozik jobban, hogy a
céges autójába nyomkövetőt tesznek, legfeljebb jobban figyel arra,
merre jár. De a munkához való hozzáállása nem lesz más. Pedig ez
lenne a legfontosabb.

Illúzió az egész világ

A táplálkozás célja, hogy szervezetünk számára biztosítsuk
napi szinten a szükséges alapanyagokat (energia, ásványi anyagok,
vitaminok, aminosavak stb.) a kellő minőségben és mennyiségben,
a szervezet által meghatározott ütemben és mértékben.
Az ember a történelme során mindig azt ette, amit a környezet biztosított a számára. Ha megnézzük az emberiség történelmét,
a paleolitikum - 2,5 millió évvel ezelőtt kezdődött és a homosapiens
megjelenéséig (i.e. 200.000) tartott - alkotja az ember típusú élőlény
történelmének 92,6%-át, a homo sapiens korszak a 7,4%-át, míg a
modern idők a 0,004%-át. A tudatos földművelés kezdetét kb. 10-12
ezer évvel ezelőttre teszik. Ha az emberek születéskori várható
életkorát nézzük, akkor egymillió évvel ezelőtt ugyanannyi volt, mint
a középkorban, és ugyanannyi mint ma Nyugat Európában, és több
mint ma Magyarországon. Itt nem számoljuk a csecsemőhalálozást,

a járványokat és háborúkat, a vadállatok által okozott emberveszteségeket, hanem csak a természetes halálozást. A modern technikai
fejlődés az ipari forradalommal indult és ma is tart. Azonban ez nem
tudta meghosszabbítani az ember várható élettartamát. Amit el tudott érni, az életben maradás látványos növekedése. Az élet mint
olyan vált értékké. Ez tényleg sikerült. Az emberiség még sosem élt
ilyen jó körülmények között. Azonban ennek ára is van.
Az ipari forradalom megteremtette azokat a műszaki és gondolkodási feltételeket, amelyek az élelmiszer előállítást ipari méretűre tudta emelni. A két megélt világháború után pedig már senki nem
akart éhezni. Az emberiség ellátása érdekében létrehozták az ősgabonákból a bőtermő magas sikértartalmú gabonákat. Műtrágyával
és növényvédő szerekkel lehet garantálni a biztos termést. Ehhez
jön még az olcsón és nagy mennyiségben termeszthető génmódosított szójabab, kukorica stb. Tény, hogy 1.900-ban 1,5-1,6 milliárd
ember élt a Földön, ma kb. 7 milliárd és 30 év múlva nagyon könynyedén elérhetjük a 9 milliárdot. Ennyi embert ellátni élelmiszerrel
nagy kihívás. Az egyetlen gond, hogy a millió éves táplálkozási szokásaink 50-100 év alatt teljesen megváltoztak, míg szervezetünk,
genetikánk képtelen ehhez alkalmazkodni.
Amit hivatalosan nem mond ki a fogyasztói társadalom: az
élelmiszer, amit eszünk és táplálkozási szokásaink miatt betegszünk
meg leginkább. A lelki környezet, amiben élünk (stressz, túlnépesedés, túlszabályozottság, egymás életének megnehezítése) szintén
beteggé tesz minket. Az általunk, testileg és lelkileg megmérgezett
környezet visszahat ránk.
A mai ember nem táplálkozik, hanem mértéktelenül zabál.
Mennyiségileg túl, míg minőségileg alultáplált. A szénhidrát diéta
meg is hozza a „várt” eredményeket. Cukorbetegség, illetve szinte
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az összes többi civilizációs betegség kialakulásának a fizikai háttere. Lehet, hogy ez lesz az önszabályzó mechanizmus a túlnépesedés kérdésben?

8.8.

A fiatalság illúziója

A modern világ állítja, hogy felgyorsult az idő múlása. Olyan,
mintha a sumer és a mai időmérés nem egyezne, pedig ma is
ugyanazt a másodpercet használjuk. Sumer idején ezer év alatt nem
sok mindet történt. Ma 100 év alatt ezerszer több eseményt generálunk. Mivel az univerzumban az idő nem létezik (ahogy a pénz sem),
ezeket csak az ember tudata tartja fenn, ha szépen akarjuk kifejezni
magunkat, de azt is mondhatnánk, hogy az ego termékei, ezért valójában nehezen összemérhető a múlt és a jelen időegysége. Igazából a társadalom életének sebessége gyorsult fel, ami a maga módján pontosan nem mérhető, de a következményei jól láthatók az
ember elhasználódásában.
A társadalom életének a gyorsulását mi eredményezzük.
Nyilván, Sumer óta tapasztalható egy folyamatos gyorsulás, ami
normális is, mert összefügg az emberi tudat fejlődésével. Azonban
az ipari forradalom óta bekapcsoltuk a turbót és olyan mértékű a
gyorsulás, mintha egy DVD film utolsó félóráját folyamatosan növekvő sebességen játszanánk le, mondjuk 5 perc alatt. Ez azt jelenti,
valós időben minden egyre rövidebb ideig tart. A fiatalok egyre hamarabb felnőttek, egyre hamarabb kiégnek, életük ennek megfelelően egyre rövidebb. Mivel az idő virtuális, az ember tudata tartja
fenn, ezért gyakorlatilag mi generáljuk az egységnyi másodpercet.
Teljesen mindegy, hogy az óra mit mutat, a mai dolgozó embernek
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12-14 órát kell dolgoznia. Az élet elszakadt a realitásoktól, a Földi
időméréstől, önálló párhuzamos világ jött létre. Egyfelől van a Föld
paraméterei alapján megállapított időmérés, melyet az órák mérnek
és mutatnak, másfelől van egy párhuzamos világ, melynek ehhez
semmi köze. Ez utóbbi a társadalom életének a sebességére épül.
Ennek példája, a kisiskolásoktól elvárjuk, hogy felnőttként értsék a
világot, másik példa, hogy megszüntettük az éjszakát és nappalt, az
évszakokat, és igyekszünk kizárni a természetet az életünkből, mint
zavaró tényező. Éjjel-nappal dolgoznunk, éjjel-nappal aktívak vagyunk, nincs már az életünknek ritmusa, csak üteme. Egyre gyorsuló üteme. A gályázók egyre gyorsabb ütemmű dobhangja.
A fogyasztói társadalom Dagobert bácsijai most azon agyalnak, mit tegyenek az ügyben, hogy a mai fiatalok a korai öregedés
jelenségével találkoznak. Ez konkrétan azt jelenti, hogy idejekorán
felnőtté válnak, túlpörgetik magukat, habzsolják az életet, közben
elegük is lesz belőle és 30 éves korukra már megöregednek. Ez a
korai öregség. Dagobert bácsik számára az a gond, hogy ezek a
fiatalok, akik jelenleg a 15-25 éves életkor tartományban mozognak,
mire harmincak lesznek, elegük lesz a világból. Kis lakást akarnak a
minimális dolgokkal, egyszerű életet, eszük ágában sincs rabszolgaként gürizni zombi cégeknél, nem akarnak sokat fogyasztani.
Egyetlen dolog, amit szeretnek: utazni. Nyilván, ha van rá pénzük.
A MAI FIATALOK NEM ISMERIK AZ ÉLETET, MINT FOLYAMATOT. Nem látják sem otthon, sem az iskola adott óráin egyben az
élet folyamatát.
Sehol sem élik meg, hogy elültetnek egy magot, majd várnak és
abból kikel egy vékony hajtás, megjelenik két levélke, majd szép
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lassan hatalmas növénnyé fejlődik. Sehol sem látják, hogy a kotló
alól kijönnek a csibék. A legtöbb városi gyermek azt hiszi, a tej a
dobozban keletkezik és az üzletben él. AZ ÉLET TEKINTETÉBEN,
OLYANOK, MINT A SUMER HŐSKOR EMBERE. Akkor azért volt
probléma a vízözön, mert a kor embere önmagától nem jött arra rá,
hogy a víz elől fel lehet menni a magasabb dombokra, hegyekre. Ma
nem tudjuk megérteni, hogy nem értették ezt. Pedig egyszerű, nem
tapasztalták meg, ezért nem tudtak róla. Képesek voltak az évente
1-1,5 cm vízszintemelkedésbe belehalni, ahelyett, hogy elmentek
volna, mert idejük lett volna rá. Egyszerűen nem tudtak erről a lehetőségről, mert senki sem mondta el nekik. EHHEZ TELJESEN HASONLÓ A MODERN EMBER TUDATLANSÁGA. A mai fiataloknak
fogalmuk sincs az életről. A társadalom mechanisztikus gondolkodása, a mechanisztikus iskolarendszer, ami nem más, mint a fogyasztói társadalom zombiképzője, annyira életidegen, hogy a fiatalok többsége természetes környezetben életképtelen. Amit tettünk a
mai társadalommal azt együtt tettük, ez a kollektív bűnünk. Mert
vezetőink erre vezettek, mi pedig hagytuk. Sőt, nem csak hagytuk,
hanem őket ebben támogattuk. Mi neveltük ki őket. Ennek a levét
éppen a mai 20-30 éves korosztály issza meg, mert most bukik meg
a jelen értékrend, a falanszter korszak, és ők szembesülni fognak az
élettel, melyről fogalmuk sincs. Ez a modern kőkorszak, amikor újra
meg kell tanulni az életet, az élet alapvető folyamatit, lásd a Római
Birodalom bukása utáni élet. Ez fájdalmas lesz és nagy veszteségeket eredményez úgy egyéni, mint társadalmi szinten.
Sumer idején az élet lassan zajlott. Aztán napjainkig egyre
gyorsabb ütemben. Ami azt is jelenti, hogy ugyanannyi élmény
megéléséhez az embernek kevesebb időre van szüksége. A sumer
hőskor idején, mely NEM a jelenkori civilizáció életciklusa volt, az

emberek majdnem ezer évet éltek. Sumer óta 120 év az elvi genetikai határ, de ezt igazából ma nem töltjük ki. Valójában 60-70 év az,
amit úgy töltünk ki, hogy annak van értelme. Legtöbb esetben az e
feletti néhány év csak időhúzás. A hátralevő űrkorszakban tovább
csökken az életkor, az események tovább gyorsulnak, és akár 150200 év múlva az átlagos valósan megélt életkor nem lesz több mint
40-50 év. Akkorra az emberek teljesen ki is égnek. Ezekről a Metamorfózis és Millió éves civilizációk c. könyvekben lehet olvasni.
Az embernek van saját sorsa, melyet több inkarnáción keresztül szövöget. Mindig életfeladatokkal jön, mint egy hátizsák tele
dobozokkal. Aztán a mai ember egyre kevesebb feladatot vállal be,
szinte úgy viszi haza a csomagot, ahogy hozta. A sumer hőskorban
a társadalom a karmikus kapcsolatokra épült és sorsfeladatokra
szerveződött. Ma az egóra épül, és a profitra szerveződik. Ilyen
gondolkodással egyfelől sosem fogjuk megérteni Sumert, másfelől
egyre terheltebb életekre születünk le. Ugyanis mindig hozzuk magunkkal a múltkori meg nem oldott feladatokat is. Így három inkarnáció elég, úgy leszületni, hogy eleve esélyünk sincs a feladatok
megoldására. Ilyenkor az ember egész életen át debil (visszamaradt) gyermek lesz. Ezzel megváltja saját sorsát, sőt legtöbbször
szüleiét is. Mindez azt jelenti, hogy az emberiség úgy egyénileg,
mint kollektíven most már terhelt sorssal rendelkezik, és a helyzet
fokozódik. Lassan lejár az egyéni inkarnációk lehetősége is, a nagy
színdarab a végéhez közeledik.
Másfelől a fizikai test is nagyon elhasználódott, sőt, a mai
ember nem is törődik vele. Pedig el kellene gondolkodnia, ha nem
foglalkozunk vele, hogyan tudja majd az unokáink generációja megvalósítani karmikus feladatait, ha egész életenergiája arra kell, hogy
életben maradjon, hogy civilizációs betegségek ellen küzdjön. Mind-

285

Csalogány

Csalogány

I. Ébredés

I. Ébredés

286

Illúzió az egész világ

Illúzió az egész világ

ez teljesen felesleges lenne, ha nem olyan világban élne, amilyen.
Hiszen a betegségeink egy része karmikus ugyan, a másik nem, de
mindkét eseten életvitelünk veri ki a biztosítékot. Például az autoimmun betegség a lélek öngyilkossága, a csontritkulás a szellemé,
azaz olyan életet élünk, melyet ott belül már nem akarunk.
A korai öregedés részben saját sorsunk, korábbi életeink
következménye, részben a közös emberi karma eredménye, részben pedig az egyre gyengébb fizikai testé, mely a sumer hőskorból
származik, a vízözön után át lett szabva, napjainkra már meg is tapossuk. A korai öregedés idejekorán észrevehető a fiataloknál. Lányoknál tipikus jele a korai szex. Aki 14-16 éves korában napi rutinnal űzi, nagyon hamar kiég, ugyanis hamar felnőtté válik. Ez tipikus
korai öregedés. Ezzel a dologgal 21 éves kora körül kellene találkoznia a szervezetnek. A gyors felnőtté válás mellett, nőgyógyászati
betegségekhez is szokott vezetni, és nincs az a védőoltás, ami
megakadályozná ezeket.
Nemtől függetlenül jelentkezik a gyors felnőtté válás abban a
formában, hogy 16-18 évesen elkerülnek a fiatalok otthonról, de
nem egy zárt közösségbe, kollégiumba, mint száz évvel ezelőtt, hanem ki a nagyvilágba. Ma már az is természetes, ha valaki 18 évesen elmegy Dániába, Angliában, Amerikába. Az, hogy ilyen hamar
önellátónak kell lennie, meg kell élnie a saját lábán, odavezet, hamar elege lesz az egész világból, fásulttá válik, és nem érdekli majd
semmi. Nyilván ehhez tartozik, hogy teste is hamar elhasználódik,
30 évesen olyan krónikus betegségek sokaságát hozza létre magának, melyek 50 évvel ezelőtt egy egész falu százévesei együtt sem
tudtak produkálni.
Aki otthon marad családi körben, de adósságba veri magát a
tanulási költségek miatt, vagy szeretne hamar önállóvá válni és el-

költözni, de nehezen oldja meg az anyagiak miatt, vagy két kanállal
habzsolja az életet, hallgatva a folyamatosan rázúduló reklámözönre, ő szintén korai felnőtté válással találkozik., csak más és más
formában.
A mai szülő a legtöbb esetben tudatlan. Büszke arra, hogy
gyermeke még nem tud írni és olvasni, de jobban kezeli az
okostelefont, mint ő maga, nem beszélve az internetről. Büszke a
tudatlan szülő arra, hogy a gyermeke felnőttek között megállja a
helyét, felnőttes témákat hall és olvas, sokszor maga a szülő döntésképtelensége kompenzálására gyermekével beszéli meg saját
életbeli problémáit, gyermekétől kér tanácsot, aki még erre képtelen.
Valójában ELVESSZÜK GYERMEKEINKTŐL A GYERMEKKORT,
cserébe koravénné tesszük őket. Öregemberek lesznek ők, kis testben.
A korai öregedést egyetlen módon lehet fékezni, ha minél
tovább gyermek a gyermek. Az Egészség c. könyvben bemutatásra
került, hogy a gyermek felnőtté 21 éves korára válik, és addig 3×7
éves ciklusokban fejlődik. A mai iskolarendszert egyáltalán nem érdekli, hogy olyat kér a gyermektől, amire nem képes, mert még az a
része nincs kifejlődve. Ezzel megerőszakoljuk. Ha mint szülő igyekszünk minél inkább fenntartani a természet ritmusát, annál kisebb
mértékben találkozunk a korai öregedéssel. És ez befolyásolja
gyermekeink boldogságát, megélt életkorát és krónikus betegségeinek számát is.
Gyermekeink életébe, még ha gyakran tudattalanul is, de mi
telepítjük a taposóaknákat, aztán nem értjük, hogy annyi testi és
lelki sérüléssel miért nem élnek hosszú és boldog életet abban a
világban, melyet mi teremtettünk nekik, mely gyakorlatilag életidegen, természetellenes.
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Illúzió az egész világ
A jelen értékrend, mely a fogyasztói társadalom kiszolgálására jött létre, zombivá teszi a modern embert. Már fiatalon mindent
akar anyagi szinten, idejekorán felnőtté válik, ezért túl korán el is
használódik. Ez a korai öregedés materiális formája. Igaz, van ennek lelki aspektusa is, lévén túl hamar minden megvan, hamar életunt lesz és elege van mindenből. Ez az unottság, közömbösség gátolja őt abban, hogy újabb dolgok birtoklásáért küzdjön, azaz nem
fog annyit vásárolni, fogyasztani, és éppen ezért nem is áll be rabszolgának jól fizetőnek tűnő (ez is csak illúzió) zombi céghez. Valahogy ezek a fiatalok 30 éves koruk után igyekeznek kívül maradni
ezen az egészen, éppen a saját integritásuk megőrzése érdekében.

Illúzió az egész világ

A korai öregedés másik oka a tudat szunyókálása. Azt mondják, akinek éber a szelleme, szellemisége, akinek rugalmas a gondolkodása, sokáig fiatal marad. És valóban.
Mikor az ember megszületik (inkarnáció), a szelleme kap egy
szép nagy, kétemeletes házat, mely a fizikai test. 21 éves korára kell
eljutnia odáig, hogy belakja a házat, felfedezi azt, ízlése szerint alakítja és maximális mértékben használatba veszi, azaz napi szinten
jelen van mindenhol a házban. Valójában ez az inkarnáció, mely
nem egy pillanat, hiszen születéskor csak elkezdődik ez a folyamat.
Az inkarnáció maga egy folyamat, melynek 21 éves korra kell kitel-

jesednie, és 28 éves korra még a legapróbb részletekben is megnyilvánulnia.
Ha az Én nem veszi birtokba az egész házat, abból betegségek alakulnak ki, mint például az I. típusú cukorbetegség (ezekről az
Egészség c. könyvben lehet olvasni). Ha az elején az Én úgy észleli,
hogy a ház nem megfelelő a számára, falakat bont, újakat épít. Ez a
gyermekkori láz, melyre szükség is van, hiszen az Én úgy érzi, ez a
ház gátolja őt abban, hogy sorsát megvalósítja. A lázzal égeti ki
azokat a generációs mintákat, szokásokat, melyek éppen megakadályozzák őt sorsa megélésben. Ezért a láz nagyon fontos és jó, de
óvatosan, nehogy az Én annyira szétverje a házat, hogy az összedőljön, azaz teret kell engedni a láznak, de vigyázni kell, nehogy
tönkre tegye a fizikai testet, kordában kell tartani. Az inkarnáció ellenpólusa az exkarnáció, amikor az Én kezd visszavonulni. Valójában ez sem a halál pillanata, hanem egy folyamat. Életünk során ez
a két folyamat határozza meg létünket. Az exkarnáció azt jelenti,
hogy az Én kezdi feladni a ház bizonyos részeit, és oda már nem
szándékozik visszatérni. Van egy-egy helyiség, ahova már nem néz
be, ahol már nem szándékozik élni. Mivel az Én napi szintű személyes jelenléte szükséges ahhoz, hogy a ház jól működjön, ezért akkor leszünk egészségesek, ha tudatunk irányítja az összes élettani
folyamatot a testünkben, hiszen ő az életünk projektvezetője. Ha az
Én kiszorul egy-egy helyről, azt nem tartja karban, nem foglalkozik
vele, a háznak az a része az enyészeté lesz, ez betegségekhez
vezet és a fizikai test öregedéséhez.
Az exkarnáció természetes jelenség, és azzal végződik, hogy Énünk
itt hagyja a fizikai testet. Ahogy leáll az inkarnáció, úgy lassan kezdődik az exkarnáció. Ami nem mindegy, az az exkarnáció üteme. Ha
az Én sokáig tudatosan belakja a házat, vigyáz rá, karban tartja,
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sokáig leszünk fiatalok. EHHEZ AZ ÉN MAGAS SZINTŰ MŰKÖDÉSE SZÜKSÉGES.
Hol tartunk ma? A modern ember Énje leginkább elaludt és
átadta a teret idegen Éneknek. Így a legtöbb embert nem a saját
tudata vezérli, hanem a jelen értékrend. Ez konkrétan azt jelenti,
hogy a modern emberek nagy része esetén az Én alszik az egyik
szobában és idegen emberek jönnek be, és azt tesznek, amit akarnak, nyilván nem az a céljuk, hogy a házat rendben tartsák, hanem
inkább kirabolják. Egy bizonyos mértéken túl ez már a zombi állapot
Akinek az Énje nem működik kellő mértékben, egyfelől nem
a sorsát éli, nem azt teszi, amiért ideszületett, nem is érdekli a sorsa, másfelől teste korai öregedésével találkozik. Nincs az Én, aki
fenntartaná a ház működőképességét. Már sokszor bemutatásra
került, hogy akinek az Énje nem működik kellő mértékben, azaz nem
éli a sorsát szinte minimális mértékben sem, mindig beteg lesz.
Megmagyarázhatatlan, megfoghatatlan és legfőképpen gyógyíthatatlan betegségeket produkálnak. A fizikai betegségek alternatívája
a pszichés betegség, a megőrülés. Egyetlen megoldás az Én felköltése, érdekeltté tétele az életben, és rá kell őt venni, hogy tartsa
rendben a házat, melyet ajándékba kapott.
Az exkarnáció tipikus jele anyagi szinten a II. típusú cukorbetegség. Lehet trükközni gyógyszerekkel, de jönnek azok mellékhatásai. Egyetlen valós gyógymód az Én működtetése. Ennek egyik
tipikus megnyilvánulása, mikor a II. típusú cukorbeteg hajlandó teljes életmódváltásra (életszemlélet, gondolkodás, táplálkozás, mozgás,stb.) úgy, hogy ez nem teher, hanem az új élet öröme.
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8.9.

Az idő illúziója

A fizikusok kutatómunkájának és az emberiség tudati fejlődésének eredményeként, az idő fogalmának előbb-utóbb kötelező
felülvizsgálatát is meg fogjuk élni. Ez átértékeli a múltról, a jövőről
alkotott elképzeléseinket és lehetővé teszi például az időutazást.
Az idő mint olyan nem definiálható. Nem létezik. A világmindenségben nincs értelme az idő fogalmának. Balogh Béla szavaival
élve: „az élet végtelen körforgásában, nincs kezdet és nincs vég,
csupán az anyag és a tudat állandó egymásba fordulása, életem
téren és időn kívüli létező, tudatom teret és időt teremtő.”
Az emberiség jól meg is volt az idő nélkül, sok százezer éveken át. A sumer társadalomban, a Nippuri naptár megjelenése (i.e.
3.760-ban) indította el a jelen civilizáció esetén az idő használatát.
Oka egyszerűen az volt, hogy a társadalmi fejlődés olyan szintre
lépett, hogy az adminisztráció bevezetése miatt szükségessé vált.
Bár az időt mind a mai napig senki sem tudta definiálni, igazából
csak az idő mérését alkalmazza az ember. Ahogy a virtuális világ,
amit az ember maga teremtett és tart fenn, átvette az uralmat a
megalkotója felett, ugyanígy az idő, amit az ember tudata alkotott
meg, átvette az uralmat az ember felett. Napi életünkben az egyik
legnagyobb stressz tényező éppen az idő múlása. Az indiánok szokták mondani, hogy ellentétben a modern emberrel, nekik nincs órájuk, de van idejük.
A létezést úgy lehet elképzelni, mint egy nagy egybefüggő
energia és információ gömböt, ahol egyben van a múlt, jelen és jövő. Nincs idő. Olyan ez, mint egy film, ami egy DVD lemezen van
tárolva. Egyben ott van az egész film. Az eleje, a közepe és a vége.
Egy nagy információhalmaz. Egy pontosan és precízen sorba renCsalogány
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dezett információhalmaz. Ebben az esetben semmi értelme az időnek. Az idő múlásának akkor lesz értelme, ha el kezdem nézni a
filmet. A sámánok, szuperérzékenyek, és minden olyan ember, aki
kiemelt érzékeléssel rendelkezik, képes ebben a nagy információhalmazban előre-hátra keresgélni. Ezt tette Nostradamus is. Így látott a jövőbe, ahogy erre ma is sokan képesek. Ami nehezebb, az a
meglátott eseményhez, mely akár a jövőben történt(!), akár a múltban fog(!), a mai időt kötni. Ugyanis az idő nem lineáris. Az időutazás sem más, mint a már említett DVD lemezen található filmben
előre-hátra tekerni, bele-bele nézni az események sorába. Mindez
persze csak akkor lehetséges, ha teljesen újragondoljuk az idő fogalmát. Mivel az anyagi világ nem más, mint egy magasabb sík alacsonyabb szintű kivetülése, ezért ennek a világnak a megoldásait
nem itt kell keresni, hiszen itt belefutunk az evilági korlátokba, úgy
mint tér és idő. Ezeken túllépni csak a másik dimenzióban lehet, és
annak kivetülést tudjuk itt megélni.

Illúzió az egész világ

Az ember társas lény, párban él, családban, kisebb és nagyobb közösségekben. A párválasztás és a párkapcsolat „szokása”
és mikéntje leginkább a kultúránkból, az örökölt és rögzült mintákból
fakad, sztereotípiák által vezérelt és ellenőrzött. Legtöbbször a párkapcsolat nem más, mint az információs tudatmezők kiszolgálása.
Mindezek következménye, hogy a jól működő párkapcsolat olyan
ritka, mint a fehér holló. A nem jól működő párkapcsolat következménye sok lelki és testi betegség, ahogy mondani szokták, a civilizációs betegségek tekintélyes része.

A közösségi kapcsolat kialakulása is sokszor az örökölt és belénk
„nevelt” mintákból fakad, szintén sztereotípiák által vezérelt. Célja
legtöbbször az információs tudatmezők kiszolgálása.
Nagyon ritka az örökölt mintáktól eltérő emberi kapcsolat. Ez valójában mind karmikus kapcsolat. Nem materiális „érdekből” fakadnak,
hanem egy korábbi, felsőbb létsíkban megvalósult döntés következményei.
Valójában mi a szerepe és célja az emberi kapcsolatnak, és
a párkapcsolatnak? A faj fenntartása? Esetleg a közös fejlődés?
Haverok, és buli? Van egyáltalán valami értelme a jó kapcsolatnak?
És lehetősége?
Mindannyian egy nagy színdarab egy-egy felvonásának apró, de fontos színészei vagyunk. Mindenki többször szerepel, különböző szerepekben. Ez azt jelenti, hogy a lélek a kb. huszonhatezer
év alatt többször materializálódik, és megél egy-egy földi életet.
Ezek különböző életek, különböző barátságok, vagy épp ellenkezőleg, különböző „gonoszságok”. Az energiakiegyenlítődés törvénye
alapján, melyet nevezhetünk a karma törvényének is, az adok-kapok
kiegyenlítődik. Ez azt jelenti, ahogy tegnap éltem, az meghatározza
a mai napomat, ahogy ma élek, az meghatározza a holnapomat.
Ahogy éltem korábbi életemben, az meghatározza a mostani életemet, ahogy most élek, meghatározza a következő életemet. A korábban megélt élmények kihatnak a mostani életemre, a korábbi
barátságok, a korábbi ellenségeskedések ugyanúgy. Szinte mindenki élt a középkorban, és vagy ő lett elégetve vagy ő égetett el
másokat. Szinte mindenki élt az első vagy a második világháború
idején, és vagy őt ölték mag, vagy ő ölt meg másokat.
Mikor valaki úgy születik, hogy a testén van egy folt, mely egész
életében elkíséri, akkor az egy jel. Egy feladatra figyelmeztet. Mikor
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valaki rossz, fájós térddel születik, akkor az lehet a következménye
egy világháborús eseménynek. Ami nem „gyógyítható” meg, az lehet egy ilyen jel. Fontos, hogy fogadjuk el ezt, és ne akarjunk ellene
harcolni. Ne akarjuk mindenáron „meggyógyítani” azt, amit nem lehet.
Korábbi életekből fakadnak a karmikus kapcsolatok,
karmikus szerelmek, karmikus barátságok. Ezek egy magasabb
létsíkban jöttek létre és erre az egész életre szólnak. A magasabb
rezgés felülírja az alacsonyabb, az anyagi világ rezgését. Lehet,
hogy akit én ölettem meg az inkvizíció nevében, az most ezt kiegyenlítendő karmikus szerelmem, és csak vele lehetek boldog,
senki mással nem. Ilyenkor minden más párkapcsolatom rövidéletű
lesz, mert hozzám most ez a párkapcsolat illik. Aki karmikus kapcsolatom, azzal biztosan találkozni fogok személyesen az élet során,
hiszen mi a másik síkban erről így döntöttünk, a létezés kötelessége, hogy ezt megoldja. És biztosan meg is fogja. Legfeljebb és nem
vagyok hajlandó erről itt és most tudomást szerezni, bár érzem, értem és látom. Az élet ezt is megoldja. A kényszer módszere: eleinte
apró figyelmeztetés, majd betegség és a „véletlenek” sorozata.
Boldog párkapcsolat nem úgy jön létre, hogy megígérjük
egymásnak a holtomiglan-holtodiglan együttlétet. A boldog párkapcsolat alapja a karmikus kapcsolat és a karmikus szerelem. A
karmikus párkapcsolat nem egymás birtoklásáról szól, hanem a közös életről, az életfeladatok közös megoldásáról, az együttélés élményéről, ahogy maga az egész élet is. Ember úgy nem születik le,
hogy ne lenne sok karmikus kapcsolata és legalább egy karmikus
szerelme. Ezt nem keresni kell, hanem megtalálni. Engedni az érzésnek és kikapcsolni az egot. Ha valaki egy rosszul működő házasságban él, és találkozik a karmikus kapcsolatával, akkor komoly

kihívások elé néz. Általában egyértelmű a döntés. Amikor valaki egy
működő házasságban él, és akkor találkozik egy vagy több karmikus
kapcsolatával, akkor a házassága nincs veszélyben, viszont a házastársának meg kell értenie, hogy ez nem „félrelépés”, hanem az
életben közösen megvalósítandó feladatok érdekében létrejött szövetség. A karmikus kapcsolatban résztvevők nagyon jól tudnak hatni
egymásra, szavakkal „gyógyítják” egymást, könnyen találnak együtt
megoldásokat az élet komoly problémáira. Tudatosan soha nem
tesznek rosszat egymásnak, együtt komoly sikereket tudnak elérni
az életben. Őket támogatja az élet, bár ők nem férj és feleség. Az ő
szövetségük magasabb létsíkból származik.
A valódi párkapcsolat, házasság komoly intellektuális megértést is
feltételez, a karmikus szerepek megértését. Az is lehet, hogy a jelen
életben megvalósuló élethelyzet eredményez egy, a jövőben megvalósuló karmikus kapcsolatot. Milyen „érdekes” lehet, mikor valaki
napjainkban tudatosan rosszat tesz egy másik embernek, és száz
év múlva ők lesznek a modern kor Rómeó és Júliája. Ez az igazi
beteljesülés.
Kisebb és nagyobb közösségek is csak úgy tudnak igazán
működni, ha abban mindenkinek megvan a saját helye, melyet a
többiek tiszta szívvel elfogadnak, és a közösség összetartó ereje
nem valamilyen „materiális” érdek, hanem a közösséget átszövik a
karmikus kapcsolatok és karmikus barátságok.
A már említett közel huszonhatezer évből (egy égi ciklus)
durván háromszázötven éve van még hátra a jelen emberiségnek. A
Halak korszaknak vége, és az új korszak egy más világot hoz, egy
atlantiszihoz hasonlót, ami a technika fejlődését, a világszemlélet
változását és az abból fakadó új űrutazás esélyeit. Az anyagi szinten megvalósuló űrutazásnak eljutottunk a megvalósíthatóság hatá-
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rára. Egy teljesen új gondolkodásmód új lehetőségeket tár fel. Olyan
ez, mint amikor a gyerekek a homokozó kerítésén át csodálják a
külső világot, és oda vágynak. Aztán ahogy felnőnek, kiderül, hogy
van ajtó is a kerítésen, és ki tudnak menni az áhított külső világba.
Sokan túl vannak már a karmán, azaz meg volt az utolsó életük, sok
most élő embernek ez az utolsó élete, és szintén sokaknak még van
egy szerepük hátra. Néhányan vannak, akiknek a hátralévő bő háromszázötven évben jut még két esetleg három szerep. Ők leginkább most is műszaki emberek, felfedezők, technikai zsenik. A régi
sámánoknak, a múlt híres és a technikához nem kötődő embereinek
már nem sok szerep jut. A következő években az emberiség átlagos
tudatszintje folyamatosan emelkedik, majd az utolsó ötven évben
újra csökken, megkérdőjelezi az egész létezést. Ekkor lesz az, hogy
ez a sok szellem megtanulta az iskolában mindazt, amit tanítottak
neki, és kiszabadulnak az életbe. Azonban ahogy az lenni szokott,
ott is van osztálytalálkozó.
Mindent egybevetve, az emberi kapcsolatok értelmezése
nagyon széles látókört igényel. Az, hogy megértsük, kivel mi az életfeladatunk, és az, hogy megértsük a párkapcsolat célját és szerepét,
mindez szükséges, hogy boldogan és egészségesen éljünk.
Napjainkban divatos szakma az „utaztatás”, amikor bárkit
visszavisznek korábbi életeibe. Véleményem szerint ez sok esetben
sokkal több rosszat tesz, mint jót. Ugyanis nem véletlenül van „letiltva” az a sok információ. Milyen kellemetlen lenne most tudni, hogy
ötszáz évvel ezelőtt milyen csúnyán elbántam valakivel, aki most a
legjobb barátom, vagy megöltem valakit, aki most az apám stb. Az
emberek többsége nincs felkészülve az ilyen információk feldolgozására. Megzavarja őket. Élni a jelenben kell. Sem a múltban, sem a
jövőben. Ez így lett kitalálva.

Miért van szükség az illúzióra? Hogy változatos lehessen az
életünk. A mai modern embert ugyanazok az érzések, érzelmek, és
életcélok vezérlik, mint a négyszázezer évvel ezelőtt élt embert. Az
egyetlen különbség a színpad díszlete. Ez az evolúció. A díszlet
cseréje. Olyan, mint „Az ember tragédiája”. A szereplők mindig hasonló dolgokat élnek meg, csupán más ás más környezetben. De az
élet lényege nem változott.
Életünk tudatos alakításához nem árt, ha tisztában vagyunk
ezzel az információval. Még ha bele is feledkezünk a játék hevében
a díszlet illúziójába, azért józan pillanataink egyikében nem árt, ha
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Amikor viszont valaki olyan helyzetbe kerül, hogy találkozik komoly
karmikus kapcsolatokkal, esetleg komoly döntések előtt áll az életben, akkor nem árt felkeresni olyan személyt, aki segíthet a megértésben, az információk feldolgozásában. Mindenképp olyan személyt keressünk, aki nem hirdeti magát az újságban, aki nem pénzért teszi mindezt, és aki széles körben átlátja a világ működését.
Ilyenkor szokott gyakran kiderülni, hogy az illetővel karmikus kapcsolatban állunk.
Ne féljünk sem a múltunktól, sem a jövőnktől, hiszen az
egész „csak játék”. Éljünk a legjobb szívvel a jelenben. Ne kutakodjunk feleslegesen a múltunkban. De tudhatunk róla, hogyan működik
a világ. Mindezt csak azért, hogy most a jelenben tudatosabbak legyünk. Ha úgy látjuk, mégis szükségünk van a múltból származó
információkra és képesek vagyunk azokat feldolgozni, akkor kérhetjük erre alkalmas szakemberek segítségét.
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tudatosak vagyunk világunk működéséről. Csak azért, hogy ne legyenek illúzióink.
Világvége nincs, és nem is volt 2012-ben. A maja naptár azt
jelölte, hogy a színészek ugyan játszanak a színpadon, azonban a
háttérben el kezdték a színfalak cserjét. Egyre gyorsuló ütemben és
radikális módon átépítik a hátteret, csak azért, hogy a nézőknek
más legyen az illúziójuk. A színészek pedig ugyanúgy játszanak.
Az élet egyetlen értelme, hogy átsegítsük egymást ezen az
egészen. Közben pedig gyarapodjunk megélésekkel, megtapasztalásokkal, hiszen mi általunk fejődik a világmindenség tudata is. Bármit amit alkotunk, az mulandó. Az anyagi világ alkotásait maga az
anyagi világ teszi tönkre, hiszen minden összedől, erodálódik, megszűnik létezni. Találmányaink hamar elavulnak, nem tudunk korszakalkotót kitalálni. Az egész emberi civilizáció élete nem több annál, mint amikor a kisgyerek homokozik, várakat és utakat épít a
homokból. Nagy hévvel, nagy lendülettel és tiszta szívből építkezik
egész nap. Aztán este egy ismeretlen kép elgereblyézi a homokozót, hogy másnap reggel új gyerekek kezdhessék a játékot, az építkezést. És mivel marad egy gyerek a nap végén? Az élménnyel. A
homokvárat nem viheti haza, de lehetnek olyan élményei, amelyek
egy egész életre megmaradnak. Lehetnek olyan élményei, melyek
meghatározzák élete alakulását. Találkozhat egy olyan gyerekkel,
akivel életre szóló barátságot köt, vagy akivel majd családot alapít.
Az ember csak mint lélek lép be ebbe a homokozóba (születik meg),
és mint lélek távozik (materiális halál), viszont magával viszi egész
életét, mely egy film, egy olyan film, amelyik még az érzelmeit is
tárolta. Az ebben a homokozóban köttetett barátságok a másik létsíkban is megmaradnak, ott a földi közös élmények újraélésével
lehet a kapcsolatokat ápolni, tovább építeni. Vannak, akikkel több-

ször jövünk ide játszani, de vannak akikkel csak egyszer.
Bár összességében többször jövünk ide, más és más szerepeket
játszva, azonban minden egyes életünk egyedi, megismételhetetlen
és utólag kijavíthatatlan. Ez a gondolat mindig legyen a tudatunkban, hiszen ha egyszer elszúrjuk az életünket, vagy a másik ember
életét, azt nagyon fogjuk sajnálni később, de már nem jöhetünk viszsza jóvátenni azt. Lehet, hogy vele most először és utoljára játszottunk együtt a színdarab mostani felvonásában, és máris eltoltuk.
Piszokul fog ez a tudat fájni később. Amikor így fordulunk máshoz,
az maga a szeretet. Éppen ezért nyugodt szívvel engedjük el a hozzánk nem illő dolgokat, és ne kössük magunkhoz mindenáron. Engedjük el a hozzánk nem illeszkedő párkapcsolatot jó szívvel, szeretetben, mielőtt megbetegítjük egymást. Ezzel esélyt adhatunk egymásnak a boldog életre. Ne haragudjunk egymásra, hanem józanésszel döntsük el, hogy ez a legbölcsebb döntés. Ehhez teljesen
hasonló egy hozzánk nem illő munkahely esete, vagy a szülőgyerek kapcsolat, vagy bármilyen más élethelyzet. EZ MAGA A
BÖLCSESSÉG.
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8.12. A spiritualitás illúziója
A technikai és informatika fejlődés valamint az emberi tudat
emelkedése azt eredményezte, hogy kezdjük megérteni a világot.
Kezdünk túllátni az anyagi világon, mint egy kisgyerek, amikor a
homokozóból átnéz a kerítésen, és vizuálisan kezdi felfedezni a külső világot. Divat ma spirituálisnak lenni. Mindenki szeretne kézrátétellel gyógyítani, egy gondolattal megtölteni a pénztárcáját, egy pillanat alatt legyőzni a másik embert, vagy egy éjszaka alatt sikeressé
I. Ébredés
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és gazdaggá válni. Nos, az anyagi élet nem ez, és nem így működik.
A spiritualitás azt jelenti, hogy az ember kapcsolatba kerül a
saját belsőjével, a felsőbb énjével, a szellemiségével. Minden ember
egy végtelen szellem, és ez a rövid néhány földi évtized nem más,
mint egy rövid epizód a végtelen életből. Minden szellem egy szerepet játszik, a saját szerepét. Mint szellem a belsőjét a szeretet uralja,
azonban a földi szerep ettől leginkább eltér. A színész sem mindig
azt a szerepet játssza, ami hozzá a legközelebb áll. Azonban játéka
hiteles csak akkor lesz, ha szívből játszik.
Mit jelent a földi életben spirituálisnak lenni? Egyetlen dolgot,
szívből kell játszani. Ne akarjon mindenki vezérigazgató lenni, ne
akarjon mindenki sámán lenni, ne akarjon mindenki miniszterelnök
lenni. De aki az lett, az tényleg játsszon szívből. Aki utcaseprő az
tegye a dolgát szívből. Aki ügyintéző valahol, az szeresse az embereket és szeressen feladatmegoldó lenni. Ne kapjon idegösszeomlást a saját munkájától. Aki orvos, az legyen empatikus, szeresse az
embereket és igyekezzen a legjobb tudása szerint segíteni. Azonban azt is el kell fogadnia, hogy nem lehet mindenkit meggyógyítani.
Aki azt nem akarja, azon nem lehet segíteni. Aki pedig vezéregyénség lett, mint igazgató, miniszterelnök, köztársasági elnök, király, az
vállalja fel a szerep jó és rossz oldalát és tegye szívből a dolgát. A
gond ott van, amikor összekeverednek a szerepek. Micsoda káosz
lenne Az ember tragédiájában, ha a színészek nem a saját szerepeiket játszanák, mert az éppen nem tetszik.
Az élet valóban bőkezű azokhoz, akik a saját karmájuk szerint élnek. A létezésben mindenki egyforma és minden szerep
egyenértékű, egyformán fontos. Viszont sikeres csak az lesz, aki a
saját szerepét játssza. Spirituálisnak lenni annyit jelent, hogy itt a

materiális életben tudatosan kell játszani a szerepet, szívből. Az élet
egyetlen értelme, hogy valahogy átsegítsük egymást ezen az egészen. Mindenki a maga módján, a maga adottságaival. Tiszta szívvel. Lehetünk tudatosak a másik világ létéről, de nem jó, ha itt abban
a másik világban élünk. Életünk nem lesz sikeres.
A boldog élet titka, hogy legyünk az anyagi jelenben, legyünk
tudatosak saját magunkról, életünkről, cselekedeteinkről, embertársainkról. Akinek az a dolga, az legyen sámán. De akinek más a szerepe az semmiképp ne tegyen ilyet. Mindenki a saját materiális szerepében a legjobb és a legboldogabb, bármi legyen is az.
Az élet egy illúzió. Akkor leszünk boldogok, ha úgy élünk,
hogy azzal nem teremtünk többletpotenciált. A görcsös, „mindenáron” típusú munkavégzés eredménye a belefáradás, fásultság, lelki
bajok megjelenése, majd akár fizikai betegségeké. Ha megtaláljuk
azt a munkát, amit szeretünk, és azt lazán tudjuk végezni, hogy az
ne munka legyen, hanem buli, akkor boldogok leszünk és sikeresek.
Ha pedig most nem ilyen a munkánk, akkor vállaljuk fel a döntést, és
váltsunk. Megéri. Ha az emberi kapcsolatainkat a szívünk irányítja
az egónk és a külvilág elvárásai helyett, akkor boldogok leszünk és
egészségesek. Ha pedig most nem ilyenek az emberi kapcsolataink,
akkor alakítsunk rajtuk. Az élet illúzió.
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8.13. Az illúziókeltés
Az emberiség potenciálisan olyan tudatszinten van, még ha
ezt nem is éli meg, hogy már senki sem kelt számunkra illúziót,
azért, hogy a komfortzónában éljünk. Most ezt az illúziót magunknak
kell létrehoznunk saját magunk számára.
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Kiindulva az általánosan ismert és elfogadott fizikából és
matematikából, megérthetjük, világunk illúzió. Nem az, aminek látszik. De logikával, megérthető. Felfogni akkor tudjuk, ha a logikus
gondolkodás mellé odatesszük az ébredést is. Ráció és Reveláció.
Ma a fizika azt mondja, a világ nem más, mint rezgés. Energia és információ. Azonban a rezgés nem más, mint az élet halott
képe. Az esküvőről készült fekete-fehér fénykép, mely
messzemenőleg sem tükrözi az esküvő hangulatát. De mégis valami. A rezgés nem más, mint az élet statikus képe békaperspektívából. De az élet él. Nem statikus kép, hanem dinamikus folyam. Folyamatok végtelen sokasága, melyek labilis egyensúlyi állapotot generálnak.
Az ember többdimenziós lény. Van fizikai teste, lelke és szelleme. Ezek szorosan együttműködnek. Sőt, meg is határozzák egymást. Ha nem úgy élünk, ahogy az a lelkünknek is tetszik, betegek
leszünk. Először lélekben, majd testben. Ezeket a dolgokat megérteni rezgésként nem lehet. Ugyanilyen értelmetlen arról beszélni,
hogy a szeretet az rezgés, és igen mulatságos, mikor magukat spirituálisnak nevező emberek arról beszélnek, hogy a Kárpát-medence
rezgése emelkedik. Értelmetlen zagyvaság. Ilyen fogalom még a
fizikában sincs. Az anyagon túli világban pedig a rezgés nem létezik,
sem mint szó, sem, mint fogalom.
Az anyagi világ megértéshez kevés az anyag törvényszerűségeinek az ismerete. Ugyanis az anyagot meghatározza az anyagon túli világ. Erről szól Goethe természettudománya. Ha csak maCsalogány
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teriálisan nézzük a létünket, kiderül, nagyon kevés dolgot értünk
meg. Csak szemmel tudjuk követni az eseményeket, de sem megérteni, sem az okokat feltárni nem tudjuk. Ahhoz, hogy az életet valóban megértsük, szükséges az anyagon túli működési mechanizmus
ismerete. Nagyon jó példa erre a modern orvoslás. Ha csak az
anyagi testtel foglalkozunk és nem fogadjuk el, hogy a betegség egy
lecke, melyet meg kell fejlődnünk, sosem fogunk valójában meggyógyulni. El lehet maszatolni a tüneteket, jobbra-balra besöpörve a
szőnyeg alá, de valós gyógyulás csak akkor lesz, ha az adott fejlődési utat végigjárja a páciens. Az igazi gyógyító munka az, ha nem
meggyógyítani akarjuk az embert, hanem támogatni őt a gyógyulásában.
Hasonló az élet is. Az élet működési modellje matematikailag
eléggé jól leírható. Kiderül, semmi sem véletlen. Sőt, előre lehet látni
dolgokat. Azonban ez kevés a megértéshez. Az igazi mozgató erők
nem az anyagi síkban vannak. A megértéshez túl kell néznünk az
anyagon.
Nagyon sokan vallják, a társadalom jövője mindig a gyermekek generációján múlik. Ahogy viselkedünk velük, ahogy „neveljük”
őket, azt kapjuk vissza. Ha megértjük, hogy a gyermek ciklusokban
fejlődik az első naptól 21 éves koráig és igyekszünk ehhez igazítani
a család működését, az iskolarendszert, a tágabb szociális környezetet, akkor intuitív, kreatív fiatalokat indítunk el az élet útján, akik
mindig is tudni fogják, hogyan reagáljanak a társadalmat értő kihívásokra. Az ilyen civilizáció esetén nincs vízözön, nincs világvége.
Feladatok jönnek, melyeket mindig megoldanak az intuitív emberek.
Azonban, ha a fiatal generáció olyan családban nő fel, ahol mindenki feszült, állandó kérdés a pénz hiánya, apuka leginkább munkanélküli és ebből kifolyólag függőségekben él, majd erre jön a társa-

dalom zombiképzője, az iskola, mely a gyermeket alárendeli a kor
torz értékrendjének, és nem fejleszt, hanem a rend kiszolgálóit
gyártja, akkor ez a civilizáció válságból válságba esik, állandóan
vízözönök jönnek, melyek radikálisan megtizedelik a létet. Sőt, egyszer be is zárják az ajtót, végleg.
Azt megérteni, hogy így működik a világ, józan logika, tiszta
gondolkodás, ráció kérdése. Alkalmazni, döntés kérdése. De azt
megérteni, miért így működik a világ, már felismerés, reveláció kérdése. Ha megnézzük a korábbi nagy civilizációkat, bizonyos szint
felett minden társadalom felismeri ezt a generációs törvényszerűséget. De csak a felébredt világok alkalmazzák is.
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Az elmúlt évek során a gondolkodásom fejlődését a következő könyvek befolyásolták döntő mértékben. Olyan ez, mint amikor
veszünk a gyerekünknek építőkockát. Egyszer veszünk olyat, amiből
repülőt építhet. A következőből hajót. Majd várat és így tovább.
Egyszer csak észrevesszük, hogy elég sok kocka van ahhoz, hogy
már bármit meg tud építeni. Amikor az ember már sok alapigazságot
megismert és megértett, akkor a létezés küldi a következő információkat… A vonzás törvénye így működik… Így válik jelenünkké múlt
és jövő… A maga teljes valóságában…
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Ha valaki nem használja az izmait, azok elsorvadnak. Aki
hosszú ideig ágyban feküdt, nem tud felkelni és futni. Kritikus helyzetben ez a halálát is okozhatja. Ha valaki hosszú időn át csak pépeset eszik, már nem tud emészteni. Ha évek múlva egy „jót” eszik,
rosszul lesz, akár meg is halhat, mert nem tudott reagálni a már
szokatlan táplálékra. Ehhez hasonlóan, aki huzamosabb ideig nem
gondolkodik tudatosan, akinek az Énje mélyen alszik, nem tud reagálni az élet kihívásaira.
Úgy terveztem, az élet sok területére kiterjedő könyvsorozatot indítok. Célja a szabad gondolkodás kialakítása és napi szintű
használata. Azt mondják az a miénk, amivel egy hajótörés után partra érünk. Ez a tudatos és józan gondolkodás, mely segít nekünk az
életben, még szokatlan helyzetekben is.
A könyvsorozat célja, hogy olyan látásmódot mutassak be,
amelyet mindenki képes elsajátítani, ezáltal saját életét tudatossá
tudja tenni. Képes megérteni az élet nagy kérdéseit és egyszerű
válaszait. Egészségben, megelégedetten, jó emberi kapcsolatokban
tud élni, a félelem érzése nélkül. Szabad gondolkodó. Éppen ezért
születik minden ember a Földre. És aztán mi lesz belőle…
Aki tudatos, nem fogadja el a tálcán felszolgált egyszerű válaszokat, hanem a dolgok mögé néz. Gondolkodik, kérdez, informálódik és kialakítja a saját világképét. Ezek a könyvek nem a tuti választ adják meg, mert olyan nincs, azt mindenkinek magának kell
megtalálnia a saját életében. Ezek a könyvek az Ént ébresztik.
Miért szükséges mindez? Mert változik a világ és a jövő korszak, mely már itt van, az egyéni megoldások, a tudatos Ének korszaka. Új korszak, új követelmény. Új felvonás, új szerepek.
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I. Ébredés (2013)

II. Sumer (2014)

Maga az anyagi világ csak 45%-ban anyag, a többi 55%-ban
nem. Az univerzumnak csak 5%-a anyag, a többi nem. Az ember
kozmikus lény. Egyszerre van jelen anyagi szinten, lelki szinten, és
a kozmosz szintjén. A materiális világ törvényei csak és kizárólag az
anyagi világban érvényesek. Ezekkel nem lehet sem megérteni, sem
megmagyarázni a nem anyagi világok működését. De mégis megpróbáljuk. Mert szeretnénk tudni, szeretnénk megérteni, melyek
azok a fizikai és nem fizikai törvényszerűségek, amelyek nem csak
alakítják az életünket, hanem egyenesen meg is határozzák azt.
Mitől leszünk boldogok, egészségesek, sikeresek, miért alakulnak
úgy az emberi kapcsolataink, ahogy szeretnénk. Vagy ellenkezőleg,
semmi sem úgy működik, ahogy arra vágyunk. Milyen erők és törvényszerűségek miként mozgatják életünket a háttérből? Mérnöki
végzettséggel és műszaki gondolkodással indultam felfedezni a világot. A materiális világon túlmutató gondolatokkal, különböző életterületek kérdéseit foglalom össze, misztikum nélkül, a fizika segítségével. Egyszerű nyelvezettel, a laikusoknak is érthető módon meséli el ez a könyv a XXI. században élő emberiség (fel)ébredését,
mely nem más, mint a világ megértése a maga valóságában. Az
emberek többsége elszenvedi az életét. Úgy érzi, sikertelen, boldogtalan, bizonytalanságban él, fél, szorong, aggódik, nem jól működnek az emberi kapcsolatai. Megváltozni senki nem tud, mert az lehetetlen. Az életet szemlélhetjük békaperspektívából, ahogy a mai
gondolkodásunk teszi, vagy sas perspektívából, ahova el kell jutnunk. Ez a könyv a békaperspektívából indítja a filmet, hogy aztán
folyamatosan emelve a kamera nézőpontját, a sorozat hetedik
könyvében már a sas perspektívájából lássuk az életet.

Az annunaki óriások (azok, akik az égből alászálltak) földi
jelenléte komoly zavart kelt a modernkori történészek gondolkodásában. Az istenek földi élete komoly zavart kelt a vallásos gondolkodásban. A sumer nép kozmológiai ismerete komoly zavart kelt a
modern tudósok körében. Az ősi sumer civilizáció fejlettsége komoly
zavart kelt a tudományos alapokon gondolkodó modern emberek
körében. A sumer társadalom puszta léte megkérdőjelezi a mai életünk vélt és valós alapjait. Az istenek bolygójának léte mindent megkérdőjelez, amit a modern világ tanított és tanít. Az annunakik és az
ember kozmikus szerepének ismerete pedig megkérdőjelezi az
egész materializmust, a fogyasztói társadalmat, múltunkat, jelenünket és jövőnket. Mindezt nem lehet letagadni, mert van, létezik, kézzel fogható. Modern életünk homokvár. Azonban mindig jön egy
hullám, amelyik mindent elmos. Majd tiszta lappal indulhat az új
építkezés. Ezúttal tartósabb anyagból. Az igazságból.
Miről szól ez a könyv? Mai ismereteink alapján próbálunk
megmagyarázni valamit, ami teljesen másik világ. Minden világnak
saját működési elvei vannak. Ahogy a materiális világ törvényei nem
igazak az anyagon túli világban (köszönő viszonyban sincsenek),
úgy a jelen világunk törvényei sem igazak az ötezer évvel ezelőtti
korszakra, vagy még korábban, mikor az embert megteremtették.
Mivel azonban kíváncsiak vagyunk, ezért mégiscsak megpróbáljuk
jelen gondolkodásunkkal megérteni az ember teremtését, annak
okait, az akkori társadalom működését.
És akkor hol van még az emberiség kozmikus szerepe, kozmikus kapcsolata, és az őt megteremtők kozmikus küldetése? Mert
így kerek az egész.
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IV. Metamorfózis (2016)

Mit jelent az egészség? Semmiképp sem a betegség hiányát.

A feladat nem büntetés! A karmikus feladatot nem magunkért

Sokkal inkább a betegség megfejtésének és megoldásának a tudománya. Az ember azt hiszi, hogy egyszer eljön az életében az a
pillanat, amikor végre kitör a várva várt nagy egészség. Aznap kiül a
napos tengerpartra hideg sörrel a kezében, és azt mondja: egészséges vagyok. Hosszú küzdelem és sok pénz árán eljutott ebbe a
paradicsomi állapotba, és innentől kezdve nem kell foglalkoznia saját magával. Ez azonban egyáltalán nem igaz. Sőt, az ellenkezője.
Az egészség nem statikus állapot, hanem dinamikus folyamat. Az
egészség az a képesség, hogy meg tudunk gyógyulni. Az egészség
nem azt jelenti, hogy állunk egy helyben, hanem azt, hogy tudunk
járni. Az egészség a járás tudatos képessége.
A betegség nem természetellenes dolog, nem az élet csapása. Normál élettani folyamat, ami nem jó időben, nem jó helyen és
nem jó intenzitással zajlik. Az egészség nem más, mint e folyamatok
tudatos megoldása. A betegség villanypásztor, mely sorsunk útján
akar minek tartani. Aki nem éli sorsát, beteg lesz. Egyre betegebb
és egyre gyógyíthatatlanabb. Aki felébred, tudatos életet kezd élni,
életszemléletet, értékrendet vált, meggyógyulhat. Ha más nem, de
bölcs mindenképp válik belőle. És ez volt az élet valódi célja.
Az élet értelme, hogy átsegítsük egymást ezen az egészen,
és közben igyekezzünk megtalálni azokat a megelégedettségi pillanatokat, amiket boldogságnak nevezhetünk. Egészség és boldogság ezen múlik. Fiatalságunk pedig azon, ha bármit is hallunk, el
tudjuk-e képzelni, hogy akár egy egészen kicsit igaz is lehet. A
gyermeki kíváncsiság szikrája tart minket kizárólag fiatalon. Nem az
a beteg, akinek fáj a teste, hanem az, akinek a szellemisége elaludt.

tesszük. Mi fejlődünk általa, mások számára pedig létrehozzuk azokat a lehetőségeket, melyek nélkül ők nem tudják megvalósítani
saját karmikus feladataikat. Megvalósított sorsfeladataink eredményei egymásra épülnek, akár a piramis kövei. Ennek a folyamatnak
a megértése, majd a tudatos alkalmazása maga az átalakulás, a
METAMORFÓZIS, az élet megvalósulása egy lényegesen magasabb szinten. Az emberi mivoltunk megélése.
Ha valaki eljut oda, hogy a saját egója elé tudja helyezni
karmikus életfeladatait és karmikus kapcsolatait, ekkor, és csak is
ekkor éli a saját sorsát. Minden más kósza illúzió! Azonban ez nem
csak lehetőség, nem arról van szó, hogy jó lenne… Hanem kötelesség! Mert ezért születtünk meg!
Sokan kérdik, hogy a mai ember miért nem él 800-900 évet,
akár Matuzsálem, Noé, vagy annak a kornak az átlagembere.
Miért? Minek? És kinek? A mai modern ember nem a sorsát éli. Az
egója arról még csak hallani sem akar. Sorsfeladatok helyett légvárakat épít illúzióból. Ennek eredményeként már fiatalon krónikus
beteg, gyógyszer-, alkohol-, és/vagy drogfüggő, nemi identitási zavarai vannak, párkapcsolati problémákkal küzd, antidepresszánsokon él, és ezt így még teljesen normálisnak is tekinti.
Az univerzum szempontjából a modern élet jelenlegi formája
teljes zsákutca, a megtapasztaláson kívül nem képvisel minőséget.
Nincs idő várni a meg nem történő csodára. Jobb, ha az élet rövid,
minél előbb kap az ember egy új lehetőséget. Azonban az új lehetőségek is egy idő után teljesen értelmetlenné válnak. Ekkor a civilizáció lehetősége fogy el.
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VI. Ki vagyok? Kivagyok! (2016)

V. Millió éves civilizációk (2016)
Ha a mai tudattal megáldott földi lényt embernek nevezzük,
akkor megállapítható, nagyon hosszú fejlődési folyamaton ment keresztül, míg idáig jutott, és még nagyon érdekes jövő vár rá a következőkben, bár materiális szinten már csak töredék idő van hátra. A
sumer hőskor előtt, a homo sapiens megjelenését megelőzően 10
magas tudatszintű társadalom élt a Földön hosszabb-rövidebb ideig,
különböző létszámban, különböző küldetéssel.
Ez most rendhagyó történelemkönyv. A mai világ szereti a
konkrét, egzakt dolgokat. Ezért ezek a civilizációk mai, jól meghatározható szempontrendszer alapján kerülnek bemutatásra, így öszszemérhetők úgy egymással, mint saját magunkkal. Mint egy nagy
táblázat. Kritériumok és mérési eredmények. Olvasás közben pedig
kialakul a vizuális látvány. Közben megértjük a tudatos létforma működését az univerzumban, és máris jobban kezdjük megérteni Sumert, melyet valójában még ma sem értünk, mert annak a világnak a
működési elvét nem nagyon tudjuk felfogni, sem elfogadni, mert úgy
gondoljuk, csak mi lehetünk a csúcs. Ezek alapján viszont egyértelműen látszik civilizációnk közeli jövője, akár néhány éven belül, és a
távolabbi is. Képesek leszünk megérteni létezésünk valós célját?
Ezzel a könyvvel szeretnék hiányt pótolni, és odaadni a
nulladik történelemkönyvet. Ez a kályha, innen indult civilizációnk,
erről még nem igazán írt senki, bár spirituális körökben mondják,
hogy nagyjából a tízedik civilizáció vagyunk a Földön. Na de konkrétan mi volt előttünk, miért, és hova jutott, mi lett vele? Ezekre találjuk
meg a válaszokat. A nagy civilizációk sok mindent hagytak hátra.
Szellemtudományos tanokat és kőből készült emlékeket, csillagkapukat. A sok piramis megannyi kapcsolat idegenekkel.

adott könyv megértése céljából bemutatásra került több, elsőre különböző, valójában mégis szoros egységet alkotó önismereti technika. Ugyanis csak így lehet bizonyos dolgokat átlátni, összefüggéseket megérteni. Ha ismerünk bizonyos törvényszerűségeket, akkor
sok minden előre látható, vagy utólag megérthető. Ellenkező esetben nem értjük az életet és nem tudjuk még csak elhinni sem, hogy
az élet nem a véletlenek sokasága, hanem adott törvényszerűségek
logikus következménye. Sokan kérték, jó lenne ezeket a legfontosabb önismereti, emberismereti módszereket, technikákat egyben,
egy könyvben olvasni, hiszen nem mindenkit érdekel egy-egy speciális szegmens, hanem összefüggően az önismeret.
Az eddig különböző könyvekben megjelent önismereti technikák kerülnek itt bemutatásra és persze kiegészítve, fejlesztve és
egymáshoz illesztve, hiszen ezek valahol együtt mind egy összefüggő nagy rendszer részei. Sok könyv egyben és olyan fejezetekkel, olyan témákkal kiegészítve, melyekről nem is létezik könyv.
Az iskolában sajnos szó sem esik ezekről a kérdésekről, pedig az életben ezek nélkül nem boldogulunk. Kudarcra van ítélve
munkánk, párkapcsolatunk, családunk, sőt szüleinkkel való kapcsolatunk is. Általában egész életünk bukta. Ugyanis az egész élet az
emberi kapcsolatokra épül. A legjobb karmikus kapcsolat is halálra
van ítélve, ha nem tudjuk azt megfelelőn működtetni. Karmikus feladataink megvalósításhoz hozzá sem tudunk kezdeni az emberi
kapcsolatok menedzselése nélkül, így kárba vész egész életünk,
majd megoldatlan feladataink visszaköszönnek a jövő életünkben,
plusz feladatokként.
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VII. Túl az anyagon (2017)

VIII. Pár-kapcsolat (megjelenése 2018 évben várható)

A modern ember most kezd igazán szembesülni azzal, hogy
az élet nem csak anyagi síkon zajlik. A fizika törvényei igazak, de
van valami más is mögöttük. Valami mozgató erő. Akik ezt már
megértették, azon gondolkodnak, milyen hatással van az anyagon
túli világ az anyagra. Akik már kezdenek bölcsek lenni, világosan
tudják, hogy az anyagon túli világ meghatározza az anyag megjelenését, viselkedését. Ahogy egy tál vízbe mártott szivacsot is teljesen
átjár a víz.
Az ősi kultúrák tudták mindezt. Azonban ez a tudás az emberiség materializmusának fejlődésével homályba veszett. Ma kezdjük
újra felfedezni. Éppen az emberi fejlődést meglovagolva rengeteg
megélhetési spirituális irányzat alakult ki és még mindig alakul. Ők
sokszor messze állnak a tiszta forrástól. Ez azonban nem baj. Az
életben mindig nagy a választék, viszont meg kell tanulni bölcsen
dönteni, választani a svédasztalról.
Ez a könyv igyekszik olyan látásmódot átadni, mely segítségével bárki maga képes eligazodni a világban. Egymaga képes
megérteni olyan anyagi eseményeket, melyek nem magyarázhatók
a fizika törvényszerűségeivel. Meg kell értenünk, hogy élő tudatunk
megteremt mindent, legyen az jó vagy rossz. Ezért mielőtt megtanulnánk varázsolni, nem árt, ha tudatunk tiszta, bölcs, és átlátjuk a
világot. Fontos továbbá megérteni, hogy az élet nem több, mint egy
színdarab. És itt minden ennek van alárendelve. Első a szerep, a
sors, a karma. Rengeteg, szabad szemmel nem látható tudatos
energia vesz minket körül. Sosem vagyunk egyedül. Feladatuk,
hogy alakítsák körülöttünk a színpadot, generálják a véletleneket,
ahogy a színházban is nagyon fontosak azok, akiket nem látunk.

Az Ébredés c. könyvben látható, hogy az egész világ nem
más, mint egy nagy energetikai rendszer. Az ember maga és az
egész környezete is. Életünk nem más, mint folyamatos energiaáramlás. Semmi sem véletlen, hanem energiapotenciálok kiegyenlítődése. Ez fizikai törvényszerűség. Így lesz a világ illúzió, akár egy
vetített 3D film a moziban. Azonban itt és most, rajta vagyunk a
vásznon, benne vagyunk a filmben.
A Csalogány sorozat korábbi könyveiből kiderül a földi színpadon játszó emberiség küldetése. A Túl az anyagon c. könyvben
látható, hogyan materializálódik a sors, maga az élet. Ebben a
könyvben látható, hogy semmi sem véletlen.
A Pár-kapcsolat nem feltétlenül nő és férfi kapcsolatát jelenti,
hanem ember - ember kapcsolatát. Tudatos ember - tudatos ember
kapcsolatát. Csak az a társadalom működik, ahol a civilizációt alkotó
individuumok ezt tudják, és tudatosan alkalmazzák. Minden világ
valahonnan elindul, és oda el kell jutnia, hogy ezt megértse, majd
alkalmazza. Ha nem teszi, kihal. Ha megteszi, működő és boldog
világot tud működtetni. Az előre megkötött vérszerződések
(karmikus kapcsolatok), az előre megtervezett közös játékok (életfeladatok) nagyon is sorsszerűek. Jó hír: mindez lehetséges. Rossz
hír: nekünk kell megtennünk. A leglehetetlenebb is könnyedén teljesül, ha előre így lett meghatározva. A könyv e felfedezés örömét és
módszerét adja át. És miért szükséges erről beszélni? Mert a modern ember csak az egójával lát, a szívével még nem. Neki el kell
mondani az ő nyelvén, hogy értse meg azt, amit érezhetne is, ha
merne hinni a szívének. Azonban ha megérti rációval, jöhet a felismerés, a reveláció, a szívgondolkodás.
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mely annyira más, mint a mai, hogy nem is tudjuk megérteni. Nem
úgy érzünk, nem úgy gondolkodunk, más a tudásbázis, amire az
életünk épül, így csak külső szemlélőként tudunk arra a világra tekinteni. Nem tudunk vele azonosulni, így nem is tudjuk igazából
megérteni. Félünk is tőle, ezért igyekszünk a szőnyeg alá söpörni,
úgy ahogy van, az egészet. Így lett a valós történelem mitológia.
Elemeztük továbbá a földi élet feladatát, ciklusát, célját, és abban
igyekeztünk elhelyezni Sumert, illetve a jelent.
Mikor a spanyol és portugál felfedezők eljutottak Amerikába,
az ottani bennszülöttek sokáig egyszerűen nem látták a hódítók hajóit. Hiába nézték, nem látták. A sámánoknak is több napba telt, mire észrevették, hogy a víz helyenként másként fodrozódik. Aztán
lassan-lassan felfedezték a nagy hajókat.
A sumer hőskor, a vízözön előtti kor csodálatos volt. Egy
harmadik tudatszintű civilizáció önös érdekből, de az univerzum játékának eredményeként, sorsszerűen létrehozta az első szintű társadalmat. A sumer hőskor embere nem rendelkezett saját Énnel,
hanem az istenek Énjével élte a világot. Innen fakad zseniális kozmológiai tudása, az istenek tudatával működött maga a társadalom.
Az emberek 800-900 évet éltek, sorsuk a Föld benépesítése volt. Jól
szervezett, kiegyensúlyozott fejlődő világ volt. Aztán a nép egója
elszállt, el akarták zavarni az isteneket, az emberek beleragadtak az
anyagi értékrendbe. Mintha a mai világban lennénk. Mikor már az
istenek kezéből is kiesett a gyeplő, kiderült, semmi sem tart örökké.
Az univerzum alapelve, hogy minden visszatér ellenkező előjellel.
Így az egós világot elsöpörte a vízözön.

Mikor már itt az idő és új rendet kell létrehoznunk, komoly
kihívás elé kerülünk. A történelem visszatekintése két dolgot eredményez. Egyfelől megértjük, nagy mese az egész és rövid belőle a
tanulság, így az egész történelmünk érdemben ráfér egy A4-es oldalra. Másfelől átlátjuk, a pénz, hatalom, a népe vérét szívó állam
(Weöres Sándor) hatalmas karmát generál és gondolkodási korlátot.
Az új rend olyan korban születik, mikor a Korszellem értékrendje a moralitás. Globális, morális világ, nemzetállamok nélkül,
morális értékrendre épülve és morális technikára, szakítva a Római
Birodalom értékrendjével, hagyományaival és a római joggal.
Ez lesz a madáchi űrkorszak, mikor az iskolában, az év vége
felé közeledő diákok már eleget tudnak, kreatívan tudnak megnyilvánulni. Ekkor ez már nem lehetőség, hanem követelmény.
Na de mi van a pénzzel, profittal? Hogyan lehet egy civilizációt működtetni a pénz fogalma nélkül. Persze nem a Lopott idő c.
filmre gondolunk, hanem arra, mi lehet egy morális világban a hajtóerő? Mitől tud működni egy világ, ha nem anyagi érdekből? Igen,
ezek komoly morális kérdések, nekünk kell választ találnunk.
A mondás szerint reggel jót nevettünk a főnök viccén, aztán
hamar kiderült, ez nem vicc, hanem az aznapi munkafeladatunk.
Jelen esetben még viccesen hangzik, de lehet, vért izzadunk, hogy
nemsokára beindítsunk egy új rendet, egy új világot, hogy megtaláljuk a pénz nélküli élet mozgatórugóját.
Jó hír viszont, onnantól jön a morális technika, az ingyen
energia gépek és találmányok sokasága. Mert morális rend morális
technikával üzemel. Erről a világról szól majd ez a könyv. Hogyan
tovább morálisan? Mert az utolsó pár ezer évben erről leszoktunk.
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