
Hogyan szerezd vissza az élete-
det a világjárványok korában? 
A modern fizika tudomány, a kvantumfizika, a hullámgenetika, és más tudo-
mányos felfedezések arra tanították meg az emberiséget, kísérletileg bizonyí-
tott módon, hogy nem az anyag a tudat forrása, hanem a tudat teremti az 
anyagot. A világot a Tudat teremti, és ez nem csak az Istent jelenti, hanem 
minden tudatra vonatkozik, azaz ránk is. 


Joe Dispenza, Bruce Lipton, és társaik videóival biztos találkoztál már. Ők is 
ezt az új tudományos igazságot tanítják lefordítva a hétköznapi ember szá-
mára is elfogadható és használható módon. 


Ennek az írásnak nem az a célja, hogy ezeket az elméleteket kifejtse, ismer-
tesse, pusztán arra keresi a választ, hogy mit is tehetünk, mit tegyünk a je-
lenlegi válság idején. 


Nos, ha ezek szerint a csodálatos tudósok és tanítók szerint mi teremtjük a 
világot, mondhatni másodpercenként több trilliószor, újra meg újra, akkor 
felmerül a kérdés:


Hogy a csudába teremtettük azt, ami most van? Mi teremtettük a maszkvise-
lést, a vele járó tüdőgyulladásokat, az influenzát, a különböző rendelkezése-
ket, az üzletek, a gazdasági tevékenység korlátozását, a rengeteg bajt, bána-
tot? De hát miért, hogyan tettük ezt? 


Egyáltalán, felmerül a kérdés, hogy a tudatunk miért teremt olyasmit, amit 
szemmel láthatóan nem szeret? Mi a célja a tudatnak mindezzel? Esetleg 
van-e valami pozitív, jótékony cél emögött? Amit még nem sikerült észreven-
nünk? 


Mi fog történni, ha észrevesszük? Mi lesz akkor, ha rájövünk, hogy hogyan is 
teremtettük meg a jelenlegi helyzetet, és milyen célból? Mit akartunk ezzel 
elérni? 


Mert kell ezek mögött a dolgok mögött valami jótékony cél, végkifejlet, ami-
nek nagyon pozitiv hozadéka lesz, és ami lehetővé teszi, hogy egy teljesen új 
korszakot indítsunk be, olyat, ami gyökeresen különbözik mindattól, ami ed-
dig volt!


Lehet, hogy ez a tudat célja a mostani felfordulással? Hogy igenis ezt a vál-
tozást hozzuk létre, de nem száz, vagy ezer év múlva, hanem most azonnal? 




A nagy újraindítás 

Építsünk egy új világot, mert a régi már nem működött jól! Azt hiszem, ebben 
egyetérthetünk. Ha azt mondjuk, hogy “mikor térünk már vissza a régi nor-
málishoz”, akkor érezzük magunkban, hogy oda már nem szeretnénk vissza-
térni. A jelenlegi válság arra sarkall minket, hogy valahová jussunk el, csak az 
a kérdés, hogy hová? És ki dönti el az úticélt?


Nos, erre vannak jelentkezők, nem is kevesen. Még az a gyanú is felmerült 
sokakban, hogy a jelenlegi válságot egyes jelentkezők maguk idézték elő, 
pont azzal a céllal, hogy a régi normálisat (ami egyáltalán nem volt normális) 
lerombolják, és hogy bolygószinten egy új normálisat hozzanak létre, de 
olyat, ami nekik tetszik, amit ők álmodtak meg. 


Ők az úgynevezett “elit”. 


Több évezredes tapasztalattal rendelkeznek arról, hogy különböző válságok 
előidézésével hogyan tudják az embereket a kívánt irányba terelni, és a tár-
sadalmat átalakítani az egyre nagyobb hatalomkoncentráció, egyre totáli-
sabb kontroll irányába. Ebben nagyon kitartóak, nagyon szervezetten és 
összehangoltan dolgozzák ki, és hajtják végre a terveiket, és az emberek a 
válságra adott reakciójukkal észrevétlenül pont abba az irányba botorkálnak, 
ahová szánták őket. 


Az emberek ővelük szemben viszont - látszólag - nem rendelkeznek ennyi 
erőforrással, de ha igen, azt elveszik tőlük adó, vagy más formában (pl. hadi-
zsákmány), és az összehangolt cselekvésre nem igazán képesek, mivel 
egyéni szinten mindenki másképp képzeli a boldogulást, tehát mindenki más 
és más jövőképet teremt, ha teremt egyáltalán, amivel szemben a központo-
sított, egységes akarat sokkal jelentősebb erőt képvisel. 


Egyébként a terveiket nem titkolják, mindent el lehet olvasni, meg lehet néz-
ni, teljesen nyilvános az egész, és a mostani válság lényege az, hogy a Nagy 
Újraindításhoz vezessen (The Great Reset), amit 2030-ra akarnak teljes mér-
tékben tető alá hozni, de 2025-re már visszafordíthatatlanná akarják tenni a 
folyamatot. https://www.weforum.org/great-reset/


Most nem fogom ismertetni ezt a tervet minden részletében, nem mondok 
véleményt arról, amit a kormányokkal és azok végrehajtó szerveivel tökéletes 
összhangba rendezve végrehajtanak, és arról sem, hogy ezt hogyan kény-
szerítik a Föld teljes lakosságára. Ezeket feltehetőleg már ismered, lmár min-
dent megnéztél, elolvastál arról, hogy ki van emögött, miért teszi ezeket, van 
már kialakult véleményed az oltásokról is, ezekkel tehát most nem fogok fog-



lalkozni, mert csak azt ismételgetném, amit már mindenki eldöntött magá-
ban.  


A régi módszerek vége 

Korábban a puszta leleplezéssel volt, hogy sikerrel elhárítottunk valamilyen 
katasztrófát, vagy háborút, esetleg lehetetlenné tettük valamilyen válság ki-
robbantását, de úgy látszik, hogy ez most már nem elegendő. A kormányok, 
a végrehajtó szervek zavartalanul és rezzenéstelen arccal folytatják a terv 
végrehajtását szoros naptári rendben, bolygószintű összehangoltságban. 


Ezzel a jól bevált eszközzel már nem tudunk rájuk hatni. Már nincs súlya sem 
a kirobbant botrányoknak, sem a leleplezett csalásoknak, hazugságoknak, 
az se számít már, ha napnál világosabban bizonyítva van minden. 


Más szóval az igazság kora már lejárt az emberi civilizációban. Ahogy a mű-
vészetek kora is, és a vallásoknak sincs már jelentősége, ahogy a tudo-
mánynak, filozófiának sem, egyáltalán semminek nincs jelentősége. Ezekkel 
az eszközökkel már nem tudunk megálljt parancsolni a hatalomnak, egy fok-
kal sem tér el arról a cselekvési pályáról, amin tankként halad előre. 


A nyilvános tiltakozások sem érnek el semmit. Hiába mennek ki az emberek 
ezren, tízezren, százezren, millióan, egy egészségügyi érvet hangoztatva 
minden próbálkozást visszaver a hatalom, és mindent folytat ugyanúgy a 
Great Reset irányába, ahogy eddig. 


Ilyen még nem volt az emberiség történetében! Ahogy olyan sem, hogy tö-
megesen genetikai módosításnak vetik alá az egész emberiséget mRNA ol-
tásokkal, de hamarosan előkerülnek azok az elektronikai eszközök is, amik-
kel hihetetlen mélységben bele tudnak nyúlni az emberi életbe, nem csak 
társadalmi, de személyes, szinten is, sőt, egyenesen a bőr alá juttatva ma-
gában a testünkben is. Ezt hívja a Világgazdasági Fórum a Negyedik Ipari 
Forradalomnak, ami nem más, mint a Transzhumanizmus kora. 


A 4. ipari forradalom - a transzhumanizmus kora 

A cél, nyíltan kimondva, kihirdetve a régi emberiség felváltása egy új emberi-
séggel, akik egyrészt sokkal kevesebben vannak, másrészt fizikailag egyesít-
ve vannak a gépekkel, a virtuális világgal, és trükkösen nagyon könnyen irá-
nyíthatóvá válnak, hasonlóan a Mátrix című filmben látottakhoz. 


Ez a terv, bármilyen pozitívan is adják elő, és csábító videókat készitenek 
róla, tulajdonképpen egyet jelent az emberiség, az emberi világ végével. A 
Tech Óriások, a Gyógyszer Multik közösen összefogva a kormányokkal egy 



nagyszabású terv keretében megszabadulnak mindentől, ami az embert em-
berré tette. 


Minden, ami az embert kiszámíthatatlanná, de egyben csodálatossá teszi, 
úgy mint LÉLEK, ÉRZELMEK, GONDOLATOK, FANTÁZIA, INTUÍCIÓ, INSPI-
RÁCIÓ, HIT, ISTENNEL VALÓ KAPCSOLÓDÁS, SZERETET, SZERELEM, 
ÉRZELMI KÖTŐDÉSEK, SZOLIDARITÁS, KREATIVITÁS, MŰVÉSZI KÉPZE-
LET, nos, ezek akadályokat jelentenek a 4. ipari forradalomban, amitől orvosi, 
elektronikai, génsebészeti eszközökkel, és óriás szuper-számítógéprendsze-
rek segítségével (amit AI-nak, Artificial Intelligencenek, mesterséges inteli-
genciának neveznek) megszabadulnak, és ezzel megszabadítják az emberi-
séget… Mitől is? Önmagától!


Félre ne érts, ezt nem azért mondtam el, hogy negatív legyek. Az ismertető 
célja az volt, hogy egy pontos diagnózist adjunk arról, hogy mi is folyik itt va-
lójában a válság felszíne alatt, miért is?


A pontos diagnózis pontosan megfogalmazott stratégiához vezet, ami pedig 
egy könnyen és gyorsan végrehajtható programmal változást visz az esemé-
nyek folyamatába. 


A Még Nagyobb Újraindítás 

Az elit csak azt teszi, amit mi magunk szinte kérünk tőlük. Ők tulajdonképpen 
segítenek nekünk. A tetteinkkel, szavainkkal, az érzéseinkkel mi magunk kér-
tük őket, hogy kezdjenek el transzhumanizálni minket. 


Hogyan? Úgy, hogy nem becsültük igazán az életünket, nem szerettük elég-
gé embertársainkat, családtagjainkat, Istent, a bolygónkat, a természetet, és 
mondjuk ki, nem szerettük igazán önmagunkat sem. 


Nem szerettük eléggé emberségünket, ember mivoltunkat, nem csodáltuk, 
nem ápoltuk, nem magasztaltuk fel, így az elit tulajdonképpen szívességet 
tesz nekünk azzal, ha megszabadít minket mindezektől. A szabadságunk 
sem volt elég drága nekünk, így most attól is készségesen megszabadít 
minket. 


Ez tetszik neked? Ezt szeretnéd? Ez az, amire mindig is vágytál? Ezért küz-
döttél egész életedben? 


Nem? Pedig nagyon úgy néz ki, mert ez az, amit most teremtettél magadnak, 
azaz teremtettünk a magunk számára, és csak az néz vissza ránk, amit 
hosszú évek munkájával mi magunk hívtunk elő!




De kérdezheted, hogy mivel? Mivel hívtuk elő mindezt, amikor pont ez az, 
amit nem akartunk? Mi szabadságot, szeretetet, életet, családot, közössé-
get, boldogságot akarunk, nem pedig azt, ami felé most sodródik az egész 
emberiség! 


A jelenlegi helyzet pont a szabadság, közösség, fantázia, élet, szerelem, sze-
retet, család, kreativitás, és bőség ellentétéről szól, ami tehát szakasztott az 
ellenkezője annak, mint amit akarunk. Hát mégis, hogyan hívtuk mi elő pont 
ezt? Mi az oka annak, hogy ez történik?  


Azért nézzünk magunkba, tényleg azt mutatják a cselekedeteink, a szavaink 
és döntéseink, hogy mi azokat a pozitív dolgokat akartuk, amiről beszéltünk? 
Vagy nagyon sok olyat tettünk, ami nem szabadság, nem szeretet, nem sze-
relem, nem kreativitás, nem bőség, nem közösség, nem összetartozás? 


Erre most mi a válaszunk? Azt hiszem sejthető. Szomorúan be kell ismer-
nünk, hogy ezekben a dolgokban bizony nagyon elmaradtunk attól, amit iga-
zán lehetett volna tennünk, és most lám, a világ azt mondja, hogy rendben, 
akkor itt a vége, nincs tovább. Két lehetőség van. Vagy most, az utolsó pilla-
natban megtaláljuk és felvállaljuk magunkban ezeket az értékeket, vagy jön, 
és könyörtelenül átgázol rajtunk a Nagy Újraindítás.


Ha megtalálnánk és felmagasztalnánk magunkban ezeket az értékeket, akkor  
esélyünk lenne arra, hogy a Nagy Újraindítás helyett a mi saját “Még Na-
gyobb Újraindításunkat” teremtsük meg. 


Ez lesz a “The Greater Reset”, ami nem a transzhumanizmuson alapulna, ha-
nem az ember magasabb képességein, és magasabb szintjének a megvaló-
sításán, azaz a gépkorszak helyett eljönne az Igazi Ember korszaka, akiben 
mindaz a csodálatos lehetőség, ami benne rejlik az emberségünkben virágba 
szökken és gyönyörűséges, nagyszerű termést hoz; el nem mondható bol-
dogságot, és gyönyörűségeket teremve minden élő számára!


Az Istenember kora 

Sok szó esik az új normálisról, de ez mindenkinek mást és mást jelent. Az elit 
számára azt, hogy mostantól mindig maszkban járkálunk, 3 havonta be fog-
nak oltani minket, követő appokat szerelnek ránk, vagy belénk, és pontosan 
megszabják, hogy mit tehetünk, mit nem, hová és mennyit utazhatunk, mit 
mondhatunk, mit gondolhatunk, kit szerethetünk, kit nem, de nem is folyta-
tom tovább.


Sokan kérdezik, hogy mikor térünk vissza a régi normálishoz? Megmondom 
a választ: soha! 




Oda már nem térünk vissza, mert nem is szeretnénk. A régi nem sokkal volt 
jobb, mint a fentebb említett új normális, néha kicsit több volt benne a sza-
badság élménye, megvolt a választás lehetőségnek illúziója, de egyáltalán 
nem elégséges mértékben! Igazából egyfajta rabszolga létben tengődtünk, 
folyamatosan rohanva a pénz után, hogy legalább valahogy létezni tudjunk. 


Mi van, ha azt mondom, hogy mi már nem valami “normálisra” vágyunk, ha-
nem valami csodálatosra, fenomenálisra, megismételhetetlen izgalommal teli 
létezésre, a boldog extázis soha ki nem fogyó patakjára, kútjára, sőt, óceán-
jára? Miért is adjuk alább a vágyainkat? Miért vagyunk ilyen meghunyászko-
dóak? 


Milyen kérdés ez? Nem vagyunk azok, mi merészek vagyunk, akik tudják, 
hogy az Univerzum maga a bőség, és a Teremtő mindig bőségben teremt, 
nincs benne ínség, az csak a fejekben van, de az más tészta. 


A Teremtés maga a minden napi új csoda és meglepetés, csupa izgalom, a 
kreativitás váratlansága, a meglepetés öröme, csak mi eddig valahogy egyál-
talán nem ezt éltük meg, hanem egy unalmas, szürke létezést fogadtunk el, 
amiben minden nap ugyanazt csináltuk, őrölve a taposómalomban az egy-
forma perceket, órákat, heteket, éveket, amíg holtfáradtan nyugdíjba nem 
mentünk, hogy várjuk a megváltó halált… 


Jó, nem mindenki ezt élte, de azért sokan igen. 


Valljuk be, az élet a legtöbb ember számára egyáltalán nem volt olyan nagy 
élvezet a régi normális világában! Lehet, hogy az elit nagyon is jót tett velünk, 
amikor ránk szabadította a soron következő válságát, mert ezzel megterem-
tette a lehetőségét annak, hogy egy a már minket nem szolgáló régi valósá-
got leromboljuk, és valami újnak teremtsünk helyet, ami sokkal nagyszerűbb, 
mint a régi normális volt. 


Szerintem ne is akarjunk a “normálisat”. Akarjunk valami kiválót, ami méltó 
ahhoz, akik vagyunk, az Istenemberekhez! Mert igazából azok vagyunk mi, 
csak ez eddig valahogy elsikkadt. Hát most már nem igy lesz!


Jó, de mi kell ahhoz, hogy tényleg azok legyünk, Istenemberek, Istenlányok, 
Istenfiúk? Hogy ne csak potenciálban nyilvánuljon meg mindez, hanem szó 
szerint ezt manifesztáljuk, a fizikai létünkben, a testünkben, minden sejtünk-
ben, minden mozdulatunkban, a hangunkban, érzéseinkben, ölelésünkben, 
szavainkban, tetteinkben?


Szerintem már sejted, tudod a választ, és kórusban mondod velem: az, hogy 
megtanuljunk tudatosan teremteni, Isten társteremtőjévé válni, azzá, akik va-
lójában vagyunk, csak eddig elrejtettük egymás elől, és önmagunk elől is.




Az elit, ha azt látja, hogy elkezdünk azzá válni, akik valóban vagyunk, tiszte-
lettel, ámulattal, sőt, hálával fog ránk nézni, meghajtja magát előttünk, és azt 
mondja, hogy az ő küldetése itt befejeződött, mert most már mi tesszük azt, 
amit eddig neki kellett: mostantól már mi kormányozzuk a világot, az Isten 
Szent Lelkének vezetése alatt, ami sokkal szervezettebb és összehangol-
tabb, mint az ő hatalmi piramisuk. 


A meghatványozott erőnk titka 

Eddig úgy tűnt, mintha az elit legyőzhetetlen lenne. Az összes kormány szó 
nélkül engedelmesen végrehajtja minden rendelkezését, és a rendőrök is to-
vábbítják az emberek felé a piramis tetejéről lefele közvetített akaratot. Ez a 
piramis elv adta az elit erejét évezredekig, és úgy nézett ki, hogy eddig mű-
ködött is a dolog. 


Végtelenül szervezettnek tűntek, és nagyon fegyelmezettek voltak, mert ha 
valaki nem azt tette a hatalmi láncban, amit elvártak tőle, az hamar búcsút 
mondhatott az életének, vagy a családtagjai életének. 


Fent a csúcson van mondjuk 3 ember, velük van 300 családtag, azok irányít-
ják az irányító réteget, kb. 30ezer embert, akik aztán irányítják a kormányo-
kat, médiát, óriásvállalatokat, az mondjuk 3 millió ember, akik aztán irányítják 
a végrehajtó hatalmakat, karhatalmakat, ezek a rendőrök, egészségügyi dol-
gozókat, akadémikusok, és az erőszakszervezetek többi ágazata, ezek 
mondjuk kitesznek 300 millió embert, és ezek irányítják az egész emberisé-
get, ami 7-8 milliárd embert tesz ki. Őket pedig egyenlőre könnyű irányítani, 
mert ők azok, akik nem irányítanak semmit és senkit, se a maguk életét, se a 
másét, hanem csak sodródnak az árral. Oda mennek, ahová terelik őket. 


Ezidáig ez így volt.


Mert ezzel szemben a “Még Nagyobb Újraindításban” egy új korszak kezdő-
dik, ahol most fordul a kocka. Az eddigi régi normálishoz képest, amit a pi-
ramis hatalmi elv képviselt, az Új Istenember már a hálózatszerű elv szerint 
fog működni, egyfajta decentralizált networking elv alapján, ami nem a régi 
központosított parancsuralmi rendszer lesz, amit az elit álmodott meg ne-
künk, hanem mellérendeltségen alapuló kapcsolati univerzum élő és lélegző 
hálózata. 


A Great Resetet nyugodtan tekinthetjük egyfajta új kommunista központosí-
tott technokrata totaliárius világdiktatúrának (ezt mind egyszerre), amit 
ugyanolyan erővel akár fasisztának is lehet nevezni (mert akik ezt létrehoz-
zák, leginkább a fasiszta hagyományokat ápoló családokból származnak). 




Ennek az általuk tervezett világdiktatúrának a lényege az, hogy egy pár, ma-
gát sokkal okosabbnak gondoló ember kormányozza az egész emberiséget, 
egészen az egyéni szintig, mivel a “Mesterséges Intelligenciának” nevezett 
rendszerek a reményeik szerint olyan hatalmas adatmennyiséget tudnak fel-
dolgozni és stratégiai szinten felhasználni, hogy azzal könnyedén tudják irá-
nyítani minden egyes ember életét, mozgását, cselekedeteit, érzéseit, sőt 
gondolatait is. Erre már a hatvanas években folytak kísérletek.


Nagyon vakmerő ez a terv, mondhatni grandiózus, de félő, hogy bármelyik 
pillanatban látványosan összeomlik, mert ha a tudat teremt, akkor egy ekko-
ra embertömeg ellenszándéka biztos, hogy megbolondítja a a gépeket, 
összekuszálja a szoftvereket, és még abban sem lehet biztos az elit, hogy a 
“Mesterséges Intelligencia” nem fog-e átállni az emberek oldalára! Mert mi 
van, ha úgy dönt, hogy őneki bizony mi, emberek fontosabbak és érdeke-
sebbek vagyunk, mint az elit unalmas gépiesített rendmániás és csak a haté-
konyságot szem előtt tartó világa?


Szóval sejthetően az elit terve leginkább egy hagymázas őrült habzó szájú 
őrjöngésének tűnik, még akkor is, ha mindezt nagyon szép, sőt, szinte lelke-
sítő marketing köntösben próbálják az emberiségnek eladni. Mert úgy pró-
bálják. 


De csak próbálják, mert van egy kis hiba a matematikájukban: ők csak 
annyian vannak, ahányan szám szerint vannak, plusz a gépesítéssel meg-
sokszorozzák az adatfeldolgozást, de ezzel kész is van a leltár! Az ő erőfor-
rásaik végesek! 


A mienk ezzel szemben? Végtelen! Igen, jól hallottad, végtelen. Mert a Te-
remtő is mellénk áll! 


A Teremtő számára nem az a vágyálmok netovábbja, hogy valakik megint te-
remtsenek egy fasiszta-kommunista szuperbirodalmat, ahol mindenkinek el-
veszik a szabad akaratát, és semmilyen lehetőséget nem hagynak senkinek 
a fejlődésre, az evolúcióra, a kreativitásra. Tulajdonképpen a Teremtő számá-
ra az elit terve érzéseim szerint bődületesen unalmas. 


A Teremtő sokkal izgalmasabbnak tekinti az Emberségünket, az érzéseinket, 
a katarzisainkat, a fejlődésünket, az élettörténetünket, ami érdekfeszítőbb a 
legjobb sorozatnál is, mert ez maga az élet, tele szerelemmel, boldogsággal, 
és boldogtalanságokkal, sikerekkel, bukásokkal, de aztán csak azért is feléb-
redésekkel, csodálatos kalandokkal, lélegzetelállító veszélyekkel, amiket az-
tán legyőzünk, és még sorolhatnám tovább! 


Az emberségünk akkora gazdagság, hogy azt nem is tudod elképzelni! Pedig 
ha tudnád! 




Az egész világegyetemben irigyelnek téged, mindent odaadnának, ha egy 
könnycseppedet legalább egy másodpercre átélhetnék, az emberségedet, 
ami tele van kicsinységgel, és nagysággal, tévedésekkel, és végtelen böl-
csességgel, gyávasággal, és mégis bátorsággal… 


Istenem, az elit annyira irigykedik rád, és ezt te ezt nem is tudod! Valósággal 
féltékenyek rád, talán ezért is akarják sokszor a pusztulásodat, ezért gyö-
nyörködnek annyira a világháborúkban, a tömeghalálokban… Mert ők tudják, 
hogy a világegyetem legszánalmasabbnak tűnő, de mégis legmagasztosabb 
lénye  Te magad vagy, mert EMBER vagy, akit Isten a saját képére és hason-
latosságára teremtett, és most ez ne téveszd össze légyszíves azzal, hogy 
valakik állítólag genetikailag összekutyultak valami hibridet több fajból, amit 
aztán Homo Sapiens Sapiensnek neveztünk, ők nem az igazi Teremtőid, mert 
nem a génjeid, hanem a Lelked az, ami Isten képét hordozza, te magad hor-
dozod Istent! 


Igen, minden egyes ember egy darab Istent hordoz. Ezt tudjad!


És végre szeressed is! Ha ezt végre meg tudod tenni, azzal hozod el az új 
Aranykort!


A Földi Mennyország megteremtése 

Engedd meg, hogy most ennek a PDF-nek a lényegére térjek át! 


Hogyan szerezzük vissza az életünket a világjárványok korában? 


A válasz ez: ne ilyen kis célokban gondolkodj, hanem teremts nagyszerűsé-
get! A szánalmas célok szánalmas eredményt hoznak. A nagyszerű célok 
nagyszerűséget eredményeznek. 


A valódi kérdés a világjárvány és minden más teremtett, vagy természetes 
válság idején ez: 


“Hogyan válhatok végre azzá az Istenemberré, Társteremtővé, aki valójában 
vagyok? Hogyan vegyem végre a kezembe az irányítást, ami mindig is a fel-
adatom volt, csak eddig nem tettem? Hogyan legyek végre azzá, aki va-
gyok?”


Nos, most erre szeretnék eszközöket kínálni, és csak annyi a kérésem, hogy 
fontold meg a következőket: ahhoz, hogy megvalósítsuk azt, amik, akik iga-
zából vagyunk, gyakorlásra, tettekre, és némi fegyelemre, kitartásra van 
szükségünk, mivel már túl régóta nem tesszük azt, amit tennünk kéne. 




Hadd kérjelek meg a következőre: tedd félre a vitákat, az okoskodást, az el-
méleti megközelítést, és légy kérlek nagyon gyakorlatias, legalább 40 napra!


Évezredeken át nem nagyon gyakoroltuk Istenember mivoltunkat, néha talán 
igen, de a legtöbbször nem. Általában vagy áldozatok, vagy elkövetők vol-
tunk, de nagyon ritkán voltunk tudatos társteremtők. Ha azok lettünk volna, 
most nem néznénk azzal farkasszemet, amivel nézünk, igaz?


Nagyon nagy kérés lenne az, hogy most egy kicsit tedd félre a hitetlensége-
det, az elméleti okosságodat, nagyszerű érveidet, és 40 napig, ha törik, ha 
szakad gyakorolj valamit, amit nagyon könnyű és kellemes gyakorolni, és 
ami egyenes úton vezet el Téged ahhoz, hogy igazi graduált Istenemberré 
válj? 


És mellékhatásként megmentsd az emberséget, magát az emberiséget a 
pusztulástól azzal, hogy felmagasztalod, és egy új, sokkal magasabb szintre 
emeled a saját emberségedet? 


Mert nekem csak ennyi a kérésem: határozd el, kötelezd el magadat amel-
lett, hogy 40 napig ezeket a gyakorlatokat elvégzed, minden nap annyi időt 
szánva rá, amíg a boldogságérzésig el nem jutsz, és aztán minden nap leg-
alább 30-60 percet még tölts el ebben a boldogságérzésben, amíg azt nem 
veszed észre, hogy ez a boldogságos állapot folyamatossá lesz benned! 
Megszakítatlanná, mert egész nap veled van!


Minél több időt töltesz el ebben a boldogságérzésben (ami maga Isten jelen-
léte, csak tudd), annál inkább megmented magadat, a családodat, a hazá-
dat, sőt, az egész emberiséget a közelgő pusztulástól! 


Minél több ember szereti az életét, az ember mivoltát, a törékeny, “tökélet-
lenségében is tökéletes” és utánozhatatlan megismételhetetlenségét, annál 
közelebb kerülünk ahhoz, hogy a Földi Mennyország megvalósuljon, és meg-
történjen az, amit Jézus (az Istenbemberek prototípusa) tanított a tanítványa-
inak: 


“Mi Atyánk, ki vagy a Mennyekben” (ez az eredeti, az igazi hazánkra utal, 
ahonnét jöttünk, és van egy Atyánk/Anyánk is, akinek a gyermekei vagyunk)


“Szenteltessék meg a Te neved” (képzeld el, amikor az Ő nevét azzal a meg-
szenteltettséggel mondják ki, ahogy az igazából van, azzal a hálával és exta-
tikus boldogsággal, ami a létezéséből fakad!)


“Jöjjön el a Te országod” (váltsa fel Isten szabadsága a diktatórikus rémál-
mokat, amiben eddig éltünk)




“Legyen meg a te akaratod” (hát igen, Isten akarata az sokkal több, mint 
puszta materiális hatékonyság elv, amiben nincs érzés, csak logika; Isten 
akarata az, hogy szeressük egymást és önmagunkat, és Istent is, váljunk 
azzá, akik valójában vagyunk, igen, ez mind az Ő akarata)


“Miképpen a Mennyben, úgy a Földön is.” (Valóban, ez a mi dolgunk, Isten-
embereké, Társteremtőké, hogy a Földet magát is Mennyé változtassuk!)


A többit nem sorolom tovább, mert már érted, hogy miről van szó!

Most inkább ismertetem a program  technikai lépéseit!


A 40 napos program lépései 

A dolog végtelenül egyszerű, kellemes, és ezzel együtt - vagy épp ezért? - 
rendkívül hatásos! Ezzel a módszerrel nem csak magunkat alakíthatjuk egyre 
tökéletesebb, egészségesebb, fiatalabb és szebb állapotba (ha van ilyen vá-
gyad), hanem a környezetünket, a szűkebb és tágabb világot, és az emberi 
világba belehelyezzük azt a szeretetet, ami mindent megváltoztat, megyó-
gyít, és ami megteremti a “Még Újabb Világrendet”, avagy a “Valóban Új Vi-
lágrendet”. 


Tréfásan céloztam arra az “új világrendre” (New World Order), ami igazából 
egyáltalán nem új, hanem nagyon is a régi nóta, ellentétben a mienkkel, ami 
viszont tényleg új, váratlan, és mindig új és újabb csodákkal, meglepetések-
kel fogja elbűvölni lelkünket.


Arról van szó, hogy mi valójában nem egy hierarchikus univezumban élünk, 
ahogy egyesek próbálják elhitetni velünk, hanem egy hálózatszerű univerz-
muban, ahol minden és mindenki kapcsolatban áll mindennel és mindenki-
vel, mindenki hatással van az egészre, kezdve az elektronoktól és protonok-
tól egészen a galaxisokig, és még annál is tovább. 


Ha ezeket a gyakorlatokat rendszeresen, minden nap végezzük - és miért ne 
tennénk, hát ki ne szeretné egyre pompásabban érezni magát? - akkor ha-
marosan felfedezzük, hogy minden tudatosságból áll, minden él, nem csak 
az élőlények, de szó szerint minden. A csillagok, bolygók, atomok, minden 
élő, és minden tudattal van feltöltve. Egy izgalmas felfedező útra indulsz 
most!


Ez a tudat, ami minden egyes részecskében benne rezeg nem más, mint 
végtelen extázis, gyönyör és boldogság. Nem viccelek. A legkisebb porszem 
is ebben a gyönyörrezgésben rezeg. 




Hát akkor, kérdezheted, hogy van az, hogy mi ebből oly keveset érzünk? Ne-
künk miért tűnik minden olyan nyomorúságosnak sokszor, és csak ritkán 
boldogságosnak? 


Nos, a válasz a nappali éber tudatszintünk használatában van, ami lefűződött 
a végtelen boldogságóceánról, épített magának egy kis tutajt, és a tutaj kö-
zepén azon szorong, hogy hogyan fog túlélni, hogyan védekezzen, hogyan 
legyen boldog, hogyan kapjon meg mindent, amire szüksége van, vagy an-
nak a többszörösét, hogyan kontrollálja a környezetét, a többi embert, hogy 
azt adják neki, amit akar, és sorolhatnám még tovább. 


De miközben ezt teszi, nem veszi észre, hogy a boldogság és bőség óceán-
ján úszik, az veszi körbe a kis tutaját, és minden megtalálható benne, amire 
csak szüksége van. Ahhoz, hogy ehhez a mindenhez hozzájusson, nem kell 
mást tennie, mint egy kicsit kinyitnia az ajtót, kicsit feladnia az elszigeteltség 
állapotát, az elkülönültségét kicsit lazítania kéne, és akkor azonnal beára-
molna hozzá mindaz, ami boldoggá és elégedetté tenné. 


És akkor a ravasz és ügyes manipulátorok, akik ismerik az elme működését 
csinálnak egy újabb válságot, amivel elérik, hogy a tutaj egyre kisebb és szű-
kebb lesz, a tutajosnak egyre jobban féltenie kell az életét, és egyre jobban 
elkülönültségbe szorul, mert “az a biztonságos”. A biztonság jelszavával rá-
veszik arra, hogy fokozódó mértékben elszigetelje magát, így egyre kisebb 
és kisebb lesz a tere, ami rendelkezésére áll. 


Már a lakását sem hagyhatja el. Már emberekkel sem találkozhat, mert az 
nem biztonságos. Ha bekapcsolja a TV-t, azzal etetik, hogy mekkora ve-
szélyben van, és az egyetlen reménye, ha véglegessé teszi elkülönültségét. A 
saját tere leszűkül az arcára, de ott véget is ér, mert egy arctakarót kell visel-
nie, ami még a tüdőbe jutó levegőt is akadályozza, bepárásitja, és az arcta-
karón lévő szennyeződések koncentrált mennyiségben jutnak be a tüdejébe, 
aminek kipucolásához gyulladásos tünetekkel járó tisztulásra van szükség, 
amit gyakran tüdőgyulladásnak hívnak. 


És láss csodát, az egészség, a bőség extázis óceánja veszi körül, de ezt 
nem vesz észre, mert a bal agyféltekés tudata, amit a túléléshez használ, 
szemellenzőként működik. Az egyik legfontosabb feladata ennek az elme-
funkciónak az, hogy ne engedje be az óceánt a tudatba, hanem zárja ki, mert 
az a téveszme hajtja, hogy akkor neki vége lenne, akkor meghalna. Ezt pedig 
minden áron el akarja kerülni. Így aki ügyes, ravasz, és ismeri ezt a műkö-
désmódot, nagyon könnyen csapdába tudja őt ejteni. 


Nem kell hozzá más, mint egy jól irányzott félelempropaganda, azt jó sok ér-
zelemmel eladni, kiszínezni, történeteket gyártani, és ezt vég nélkül minden 
nap ismételgetni, míg a végén a megvezetett tutajlakók maguk legyártják a 



pusztító rémeket, veszélyforrásokat, vírusokat, szuperbaktériumokat, mumu-
sokat, amik aztán szó szerint meg is ölhetik őket. Minél tovább tart a kam-
pány, annál többen halnak vele a félelembe és a reménytelenségbe, a kilá-
tástalanságba. Sokan egyszerűen öngyilkosok lesznek, mások meg a kórházi 
kezelésekbe halnak bele, egyre nagyobb számban. Egyre tömegesebb azok-
nak a száma, akik egyszerűen feladják, és hagyják, hogy lélegeztető gépre 
kapcsolják őket, ahonnét nagyon ritkán van visszaút. 


Mondtam már, hogy milyen teremtő hatalmunk van, hogy az elménk egy 
csodálatos teremtőgép, ami mindent, de szó szerint mindent meg tud terem-
teni, még a mumust is? Az elméd valóban képes megölni is téged, ha na-
gyon elhiszi a félelmet, és a hatalom boldogan statisztikát csinál belőled!


Mostanában jönnek hírek, hogy már ismerősök családjában is vannak el-
hunytak, különösen a szigorítások óta. Egyesek még az oltásprogramot is fe-
lelőssé teszik ezért. Ha a kormány korona oldalán megnézem a listát, szembe-
ötlő, hogy milyen népbetegségek járnak statisztikailag az első helyen. 


Amikor utánakérdeztem egy ismerős esetében a háttérről, kiderült, hogy le-
szűkült az élettere, megszűntek a lehetőségei, elszakadt az addigi környeze-
tétől és lakótelepi lakásba költzött, aztán külföldön próbált munkát keresni, 
de nyelvtudás hiánya miatt ott sem kellett, így amikor hazafele jött, tüdőgyul-
ladásos lett, és kórházban meghalt. Persze “kovidban”. 


A statisztikába nincs beleírva, hogy amíg valaki azt érzi, hogy szükség van 
rá, egészséges lesz, és mindent kibír, de ha azt érzi, hogy már nincs szükség 
rá, akkor bizony remény hiányában megszakad benne az élniakarás, és bár-
milyen eszköz, ok alkalmas lesz arra, hogy eltávozzon. Most mindent egyet-
len egy sokat propagált okra vezetnek vissza. Rendben van, tegyék, de a lé-
nyeg a lényeg: ha megszűnnek az értelmes élet lehetőségei, ha lecsökken 
valakinek a tere, ha megszűnnek a kapcsolatai, akkor nem fog tudni tovább 
élni.


Elnézést a kitérőért, de még ez is azt bizonyítja, hogy micsoda teremtő erőnk 
van. Erre nagyon oda kell figyelni. Lehet, hogy a védekezés intézkedései 
sokkal több embert visz el, mint az a dolog, ami ellen védekeznek. Miért? Az 
elme, a lélek teremtő hatalma miatt.


De most jön a jó hír! Ha az elménk mindent képes legyártani, ami megölheti a 
testet, akkor ugyanezzel az erővel - vagy sokkal kevesebbel, sőt, minden 
erőfeszítés nélkül - arra is lehet használni, hogy boldogságot, gyönyört, 
egészséget, szabadságot, friss levegőt, kapcsolódást, szeretetet, szerelmet, 
igazságot, segítséget, virágzást teremtsen, olyan bőségben, amire már sza-
vaid sincsenek! Ehhez nem kell mást tennie, mint lazítania az elszigeteltsé-

https://koronavirus.gov.hu/elhunytak


gén, kinyitnia az ajtót, először talán résnyire, és hagyni, hogy egy kis öröklét 
és egy kis szeretet beáramoljon a terébe, a testébe, a tüdejébe. 


Ez nem nehéz, mert ami eddig nehéz volt, az pont az ajtó zárvatartása volt a 
beáramló Istenvalóság előtt! Méretben hasonlítsd össze a tutajt az őt körül-
vevő óceánnal! A végén mindig az óceán az úr, minden tutajos előbb-utóbb 
visszajut az öröklét óceánjába!


Egy pillanatra álljunk meg, és ismerjük el a bal agyféltekés elménk hősiessé-
gét, hogy ezt a heroikus dolgot milyen kitartással és tehetséggel, milyen ta-
lálkonysággal tudta végigvinni! Azért mégis csak megérdemel egy kis vállon-
veregetést! 


És mi magunk is érdemlünk egy jó nagy vállonveregetést, mert tudatunk te-
remtőképessége olyan nagy, hogy egy egész világot az elszigeteltség válsá-
gába juttatunk, és mindentől megfosztottuk magunkat, ami az életet széppé, 
kellemessé és kalandossá, érdekessé teszi! Azért ismerjük el, ez csodálatos 
teljesítmény volt, de mi megcsináltuk! Meg ám!


Ez azért is kivételesen hősies dolog, mert ha csak egy kicsit is kinyitjuk ma-
gunkat a jobb agyféltekés elménk irányába, ott azonnal az örökkévalóság 
boldogságába merülünk, és elkezdünk visszajutni az otthonunkba, elkezdjük 
belélegezni a Lélek oxigénjét, ami testünket, minden sejtünket és szervein-
ket, tudatunkat, elménket, de még a bal agyféltekés elménket is elkezdni fel-
tölteni azzal az Isteni Tudattal, amiből mi magunk is vagyunk! 


És mivel a kapcsolódás univerzumában vagyunk, (amiről a hivatalos tudo-
mányos akadémiák hallani sem akarnak - de a rebellis tudósok, pl. Nassim 
Haramein igen - mert ők a tutajvalóság fenntartásában érdekeltek), ez a be-
áramló friss, élettel teli Lélekfuvallat mindenki mást is el fog érni, összeadó-
dik, megszorzódik, meghatványozódik, végül mindent betölt fénnyel, ragyo-
gással, boldogsággal! Így válságok végül elfelejtődnek, az Apokalipsziseket 
lefújják érdeklődés hiányában, és a Teremtés egy vadonatúj irányt vesz, mert 
az Ember végre felvállalta Istenember mivoltát: végre beeresztette Istent az 
életébe.


Amiben most vagyunk, az egy versenyfutás. Az elit, és a nekik szolgáló kor-
mányok, rendőrök, akadémikusok és orvosok, a tech óriások és az óriás 
gyógyszercégek mind kétségbeesett gyorsasággal próbálják bedeszkázni az 
ajtókat, ablakokat az örökkévalóság előtt. A transzhumanista utópia nem 
más, mint a bal agyféltekés elszigetelt tutaj-tudat hatalmasra duzzasztása, 
és számítógépes csipekkel történő véglegesnek szánt bebetonozása. 


Ők, ellentétben az emberekkel, tudnak a közelgő Istenember forradalmáról, 
tudják, hogy egy új emberiség készülődik megszületni belőlünk, és az egész 



válságprogram, oltakozás, informatikai hálózat, szuperszámítógépes irányí-
tórendszerek, megfigyelő rendszerek sietős összeépítése nem más, mint egy 
kétségbeesett próbálkozás arra, hogy az elszigeteltség-tudatot, a tutajvaló-
ságot fenntartsák az Isten ócenjának közepén. A transzhumanista Mátrix-va-
lóság a tutaj-tudat véglegessé válását jelentené, legalábbis reményeik sze-
rint. 


Ezt az örök elszigeteltséggel járó tutaj-valóságot akarják ránk kényszeríteni, 
nehogy elhagyjuk, vagy lehagyjuk őket, nehogy egyedül maradjanak a tuta-
jukon, nehogy szabad lényekké váljunk, akiket már nem lehet megfélemlíteni 
szupervírusokkal, baktériumokkal, szuperrémekkel, és bármi mással, amivel 
a kedvenc apokalipszisüket létrehozhatják. 


Érzed, hogy mennyire vesztésre állnak? Itt úszunk a Tudat végtelen óceánjá-
ban, és azt várják tőlünk, hogy hitelesen játsszuk el a kedvükért, hogy félünk, 
és hogy nem tudunk a körülöttünk hullámzó Istenről. Szerinted mennyi az 
esélye a sikerüknek? Nulla. 


Annyit tudnak csak tenni, hogy még mielőtt felébrednének az emberek, jó 
sokat magukkal rántanak, azokat, akik még fenntartották a tutajtudatot ma-
gukban, így kiváló nyersanyagot szolgáltatnak a jövőbeli társadalmi kísérle-
tekhez.


Ha sajnáljuk a vesztésre álló elitet, még késleltethetjük a 40 napos progra-
mocskánk elkezdését, hogy egy kis előnyt adjunk nekik, hogy minél izgalma-
sabb legyen a játék. Mert így túl könnyű lesz. 


Ám ha ez téged nem zavar, ha te már belekezdenél, akkor fogjunk bele! A 
következő fejezet neked szól!


Boldogsághatványozás, ami teremt és átalakít 

Remélem, azért nem fogsz csalódni! Amit most mutatni fogok, az túl egysze-
rű! Egy gyerek is meg tudja csinálni! Nem lesz benne ceremónia, bonyolult 
szertartások, betartandó előírások megjegyezhetetlenül kusza rendszere, 
nem kell érte jogdíjat fizetned, senkitől nem kell beavatást kérned, vagy en-
gedélyt a használatáthoz, mert ez mindig is a tied volt, mindig is a rendelke-
zésedre állt, és valójában azt is tudod, hogy hogyan kell használni, csak ed-
dig úgy csináltál, mintha nem tudnád. 


Ha viszont úgy döntesz, hogy most már nem csinálsz úgy, akkor tedd a kö-
vetkezőt:


Érezd csodálatosan magadat naponta legalább 30-60 percen át, és közben 
hagyd, hogy ebben az állapotban megszüntess minden veszélyt, feloszlass 



minden mumust, vírust, vagy amit épp propagálnak neked! A tevékenységed 
által az elméd (a teljes elméd, nem csak a bal agyféltekés, hanem a jobb 
együtt a ballal) mindent megteremt, amire szükséged van, ami örömet okoz, 
ami izgalmassá és élni érdemessé teszi az életet. 


Akkor most egy kicsit bővebbenn is kifejtem. Ez így túl “egyszerű”. Vagy 
nem? Lehet, hogy te már vetted is a lapot? 


Akkor fejtsük ki még! Ezzel nem csak magadat teszed sokkal szebbé, egész-
ségesebbé, egészebbé, sikeresebbé (ja, mert ez mind történni fog), okosab-
bá, ügyesebbé, képesebbé, szeretettelibbé, hanem az átalakulásod mások 
átalakulásával is összekapcsolódik, és szabályosan meghatványozódik, 
mégpedig “n a végtelenedik hatvánnyon” mértékben (tudod, “n” az emberek 
száma, akik végzik a Tudatos teremtő gyakorlatokat, és Isten pedig a Végte-
len hatványozó), és így egy gyönyörű, küzdelem nélküli forradalomban meg-
szüljük az új civilizációt, ami a szereteten és igazságon alapszik. Mi az igaz-
ság? Hát Isten. Mi a szeretet? Ugyanaz! Mi az Ember? Hát Istenember. Ér-
ted?


A kapcsolódás univerzumának matematikájához mutatok valami érdekeset. 


Ha egyedül vagy, az egy. Egy a végtelenedik hatványon az egy. Tudod, a hat-
ványozás az önmagával való beszorzást jelenti. 1X1X1X1X1… végtelenszer 
még mindig csak 1-et ad ki eredményként. 


De mi lesz az eredmény, ha már ketten vagyunk? Nos a 2 hatványai már 
egészen el tudnak menni a végtelenig, és ha végtelennel hatványozzuk, hát 
az még végtelenebb, ha lehet ilyet mondani. És akkor jön a 3, a 4, az 5 hat-
ványai, és mi lesz akkor, ha 10-en vagyunk? És ha százan? És ha ezren csi-
nálják a Boldogsághatványozás gyakorlatát 40 napon át? Gondold el, 1000 a 
végtelenedik hatványon! Pompás gondolat, nem? Érzed az energiáját? A mil-
lió, sőt a milliárd szerintem ragyogó megnnyországgá változtatná az egész 
Naprendszert, de akár az egész Tejutat is! 


Jobb agyféltekés mennyország 

Nos, ahogy ezt az alcímet leírtam, rájöttem, hogy a Tudatos Teremtés (így 
nagy kezdőbetűkkel megtisztelve) nem más, mint a Mennyország megterem-
tése. Ilyen egyszerű. 


A bal agyféltekés tudatunk, a nappali éber tudat feladata az, hogy megszűrje 
az információkat, leszűkítse az észlelést, így csak a fizikai túlélésünkre vo-
natkozó dolgokra fordítva a figyelmét. 




Elmondhatjuk, hogy a bal agyféltekés üzemmód a félelmen alapszik, mert 
mindig azt keresi, hogy hol van a veszély, azzal mit lehet tenni, menekülni 
kell-e, vagy megtámadni, esetleg mozdulatlanná merevedni? Ez szokott lenni 
a cselekvési készlet. 


A bal agyféltekés elmeműködés tehát a Mennyország kizárásán és tagadá-
sán alapszik, és ennek fenntartására az elszigeteltséget választja. Létezésé-
ben ő az 1, az egyetlen, aminek a hatványa, már megnéztük, mindig egy ma-
rad. 


A bal agyféltekés elmédnek tehát az a munkaköri kötelessége, hogy ne lásd, 
ne halld, ne érezd, ne észleld az Óceánt, csak a tutaj pár négyzetméterét 
lásd. Ha ebből ki akarsz mozdulni, akkor átválthasz jobb agyféltekés üzem-
módra, ahol viszont azonnal gondtalanná válsz, biztonságban érzed magad, 
mert végre kijutottál a szabad levegőre, és az örökkévalóság oxigénjét léleg-
zed be. 


A jobb agyféltekés elmemód a kreativitás, a szeretet, a bizalom és a féle-
lemmentesség alapján működik, és minél jobban begyakorlod használatát, 
annál több és több boldogsághoz jutsz hozzá, ami teljesen spontán, tulaj-
donképpen semmi különösebb oka nincs, csak annyi, hogy megnyitottad 
magad az extázis hullámai számára. 


Hogy kerülsz jobb agyféltekés állapotba? 

Nos ez egy nagyon fontos kérdés, és itt az a legfőbb gondolatom, hogy 
használd azt a módszert, ami neked a legjobban működik. 


Nekem például az segít a leginkább, hogy hajnalban felébreszt a lelkem, és 
akkor 1-2 óráig játszom az álom és ébrenlét határán. Van, hogy az önhipnó-
zis egyik indukciós módszerét használom arra, hogy könnyű transzba kerül-
jek, amiben egészen jól tudok együtt dolgozni a tudatalattimmal. 


Csak nagy vonalakban, hogy ez hogy néz ki: csukott szemmel felfelé nézek a 
szememmel, amíg remegni nem kezd. Ekkor ellazítom a szememet és az ar-
comat, és lassan elkezdek visszafele számolni 10-től egyik. Elképzelhetem, 
hogy egy lépcsőn megyek lefele, a mélybe. Azt is hozzátehetem minden 
egyes számhoz, hogy “egyre mélyebben és mélyebben”. Tehát “10 - egyre 
mélyebben és mélyebben… 9 - egyre mélyebben és mélyebben…” ls így to-
vább. Amikor elértem az alját, eljátszom a kéz emelést, mintha egy kötéllel fel 
lenne emelve a csuklóm, aztán visszaejtem. Ugyanezt eljátszhatom mindkét 
mutatóujjammal is, felemeli őket egy képzeletbeli kötél, aztán elengedi, és 
visszaesnek a takaróra. Ekkor már elég szépen megszületett egy finom kis 
transz állapot, és jöhet a kommunikáció a különböző részeimmel, elmeszint-
jeimmel. 




Van, hogy belső akadályokat, negatív érzelmeket, rossz hiedelmeket szünte-
tek meg magamban, máskor lehet, hogy belsőleg végiggyakorlok egy zongo-
radarabot, megint máskor megnézem, hogy milyen állapotban van a világ, 
próbálom fénnyel feltölteni a testemet, majd a várost, az országot, az egész 
bolygót. Mindig mást csinálok, nincs egy előre lefektetett forgatókönyv, vagy 
protokoll. Rögtönzök. Kísérletezek. Kutatok. 


Erre nekem mindenképpen a hajnal a legjobb időpont, mert éjjel, lefekvéskor 
én általában azonnal elalszom, tehát nem tudnám csinálni ezt a dolgot, haj-
nalban viszont már kialudtam magam, tehát úgy tudok a határvonalon le-
begni, hogy nem alszom vissza. Egy ideig ezerféle lehetőséggel eljátszom, 
azaz szuper-ember képzést adok magamnak, aztán kicsit mélyebb transzba 
kerülök, közelebb az álomhoz, és ilyenkor lebegek a boldogságtengerben, 
ami annyira betölt egy idő után, hogy egész nap velem marad. 


Hogy neked mi a legjobb módszer arra, hogy ellazulj, és beleereszkedj az is-
tenivel érintkező tudatszintedbe, nem tudom. Szerintem mindenkinek meg-
vannak a kedvenc módszerei, a kedvenc napszakjai. Lehet, hogy megnézed 
újra meg újra a fényt, ami feléd árad, vagy ami belőled lép ki. Lehet, hogy 
arany ragyogásba helyezed magad. Lehet, hogy van egy varázskerted, és 
oda mindig ellátogatsz, mert az a te belső varázsotthonod. Lehet, hogy van-
nak kedvenc angyalaid, és azokkal szeretsz társalogni, vagy a világ ügyeit 
megtárgyalni. Lehet, hogy a Teremtővel szeretsz beszélgetni, és megoldást 
keresni a kihívásokra. 


Csináld azt, amit szeretsz, ami jó érzést okoz, ami belemerít az isteni, terem-
tői részedbe, és aztán lubickolj ebben az állapotban. 


Teremtő utazás 

Ha semmi mást nem csinálsz 40 napon keresztül, mint hogy 30-60 percet 
ringatózol a mennyei hullámokon, már azzal is végtelen sokat tettél maga-
dért, és mindenkiért, mert ha véletlenül más is megcsinálja ugyanezt, az egy 
visszafordíthatatlan változást indít el az Univerzumban. 


És tényleg nem kell itt megállnod, lehetsz nagyon merész. Ha a jobb agyfél-
tekés elmédet egyesíted a ballal, akkor fantasztikus dolgokat tudsz ebben a 
boldogság állapotban megteremteni, vagy épp megszüntetni, ha épp arra 
van szükség. 


Légy kreatív, találékony, és improvizálj bátran! A Szentlélek fog vezetni, és 
minden jó lesz, meglátod! Ha védelemre van szükséged, kérd azt is. Nincs 
olyan recept, amit mindenkinek egyformán kéne csinálni, annyiféle mennyei 



csatangolás van, ahány ember létezik a Földön, vagy lehet, hogy még sokkal 
több is.


Ne várj tőlem pontos recepteket, ebben a témában mindnyájan felfedezők 
vagyunk, akik most kutatjuk ki a lehetőségeinket. Szabályok nincsenek, egy-
szerűen csak játsszál, mint egy Istengyermek az Istenhomokozóban, építs 
homokvárakat csillagporból, önts rájuk életvizet a csillagvödrödből, feled-
kezz bele, mert akkor vagy igazán önmagad, amikor belefeledkezel a játék-
ba! 


A belefeledkezett játszó lény nincs az egóban, mert az egó a bele nem feled-
kezés állapota, folyamatos önreflexióban és megítélésben, ami jellegzetesen 
bal agyféltekés, “tutaj-tudati” jelenség. 


Szuperképességeket szeretnél, mert tetszenek az X-Men filmek? Teremts 
magadnak szuperképességeket! Szeretnéd rendbehozni a testedet, vagy fia-
tallá, gyönyörűvé válni, romlatlan szépséget szeretnél? Máris fogj hozzá! 
Nagyszerűen szeretnél énekelni, vagy zongorázni, és virtuóz ügyességre, ak-
robatikus képességekre vágysz? Semmi akadálya! 


A boldogsággyakorlatok állapotában pont azzal a nyersanyaggal dolgozol, 
amiből mindezek lesznek, mert a nyersanyagod maga a teremtő tudat, amiről 
mondjuk el még egyszer, hogy természetes állapotában ez maga a boldog-
ság. 


Szeretnéd eltüntetni a vírust, vagy szeretnél egy emberiséget fenyegető ve-
szélytől megvédeni mindenkit? Láss hozzá azonnal! Játszhatsz például a 
szinekkel. Ha fehér fénnyel vonsz be bármit ebben a csoda állapotban, akkor 
az meg tud gyógyulni, meg tud javulni, és ha valami ártalmasat burkolsz be 
fehér, kék, vagy akár arany fénybe (ezt majd te döntöd el, nincsenek kőbe 
vésett szabályok), akkor az ártalmas dolgok elveszthetik szilárdságukat, át-
tetszővé válhatnak, és végül eltűnnek a ragyogó fényben. A fehér fénnyel 
való bevonás például sokaknál betegségeket tud meggyógyítani, szerveket 
tud rendbe hozni. Ezt én is szívesen használom. De nem kell semmit elhinni, 
ki kell próbálni minden ötletedet, és ha valami működik, az jó, ha pedig ne-
ked nem, találsz helyette valami mást!


Van, aki például visszaküldi az ártalmas dolgokat a feladónak, amivel üdvös 
tanításban részesíti őt, és megnöveli a szabad terét, másoknak meg más tet-
szik, Istenbe küldik, fényben feloldják, kibogozzá belőle a gonoszt, amíg a 
mélyén levő jóság fel nem bukkan. Sokféle módszerrel szabadulhatsz ki az 
elnyomás alól. Mindegy, hogy hogyan csinálod, a lényeg az, hogy gyakorold 
a szabadságodat, növeld meg a szabad és tiszta teredet, mert csak abban 
tudod zavartalanul teremteni a jót. 




Ha szomorú vagy, vagy rosszul érzed magad, esetleg félsz, ne tagadd le 
ezeket, ne próbáld elnyomni őket, hanem keresd meg a boldogságfényedet, 
légy benne, vond be ezeket az érzéseket is magadban, és egyszer csak el-
kezdenek fellazulni, mozgás, változás kerül beléjük, míg végül átváltoznak 
valami csodálatos képességgé, gyógyítóerővé, valami nagyon hasznossá, 
mert minden ilyen átváltoztatás során visszanyersz valamit önmagadból. Így 
válsz egyre teljesebbé, egyre istenibbé.


De olyan érzések is vannak, amik nem a tieid, hanem valójában mások érzé-
sét érzed. Ha ezt tudatosítod, erre rájössz, akkor azzal ezt is megoldottad. 
Ha a Mennyországteremtést gyakorolod, arra számíthatsz, hogy az érzékeid 
is egyre tisztábbak, és fényesebbek lesznek, egyre messzebb fogsz tudni ér-
zékelni, gyakorlatilag telefon nélkül is fogsz tudni beszélgetni másokkal, vagy 
a távolból is meg tudsz szeretgetni valakit, ha épp ezt kívánja az Univerzum 
(vagy az illető). 


Még az is lehet, hogy a te feladatod a “katasztrófa elhárítás” lesz, és például 
megakadályozol egy veszélyes robbanást, mielőtt megtörténne. Mondom, 
szuper emberek leszünk! 


Ezt akarja az elit is elérni a beültetett elektronikákkal, kütyükkel, meg nano 
technikákkal, ők szuperkatonákat akarnak létrehozni, de a mienk jobb lesz, 
mert ez a technológia Isteni üzemanyaggal működik, teljesen természetes 
módon, azaz nem szennyezi be a testünket, a genetikánkat, eredeti mivol-
tunkat, és a természetet.


Hamarosan rájössz, hogy minden lehetséges, és a legmerészebb álmaid is 
szürkének fognak tűnni ahhoz képest, amit megélsz, megteremtesz. Ráadá-
sul minél többen játsszuk ezt a játékot, annál jobban összeadódik, akarom 
mondani felhatványozódik ez az erő bennünk, körülöttünk. 


A határ szó szerint a csillagos ég! Mert amúgy utazni is fogunk! Nem csak a 
Földön, hanem mindenütt! 


Emberségünk felmagasztalása 

És most visszatérünk oda, ahonnét kiindultunk. Emlékszel, amikor azt mond-
tuk, hogy az elit valójában csak segit nekünk, mert elveszi tőlünk azt, amit 
nem becsültünk, nem szerettünk eléggé? 


Mi kell ahhoz, hogy végre szeretni tudjuk önmagunkat, az életünket, a léte-
zést, egymást, mindenkit, az egész világot, a természetet, a végtelenséget? 


Az kell hozzá, hogy végre válaszd a boldogságot. Itt van körülötted, benned, 
csak ki kell nyitnod magad hozzá, és már meg is történik. 




Légy találékony, és keresd meg magadban, hogy mit szeretsz az életben! Az-
tán fürödj ebben a szeretetben minden nap legalább 30-60 percet, és ezt 
csináld legalább 40 napig, és meglátod, hogy a sötét felhőket, amik eltakar-
ják a napot, a szeretetünk átlukasztja több helyen, majd egyre nagyobb ré-
seket üt rajtuk, elkezdi feloszlatni, végül teljesen eltűnnek a sátáni felhők, és 
a ragyogó égboltról Isten napja fog ránk nevetni. 


A boldogság nem azt jelenti, hogy állandóan vidámnak kell lenned, és min-
den más érzelmet el kell nyomnod magadban. Nem! Minden érzésed rendkí-
vül fontos, amit meg kell élned, mert az vezet tovább, az tesz hitelessé és 
igazzá. De elhiszed-e nekem, hogy bármilyen érzésed van, azt át tudja szí-
nezni a boldogság és valami magasabbrendűvé tudja változtatni? 


Van, aki a nyelvben megkülönbözteti az ÉRZÉST az ÉRZELEMTŐL. A külön-
féle érzelmek, mint düh, félelem, vidámság, bánat, unalom, stb. ezek az 
emóciók, és a földi, biológiai oldalunkhoz tartoznak. Ezzel szemben az ÉR-
ZÉS viszont az Isteni jelenlét és létezésmód alapállapota, és ha minden nap 
elmerülsz benne, egy idő után megszakíitatlanná válik. Én ezt az ÉRZÉST 
nevezem “boldogságnak”, ez nem más, mint az örökkévaló lelkünk jelenléte, 
annak a rezgése. 


Aki boldog, automatikusan szereti magát, és mindenkit, ez a titok. Aki szereti 
magát és mindenkit, az elnyomhatatlan, elpusztíthatatlan, annak nem lehet 
ártani, azt nem öli meg a vírus, azt nem fogják átalakítani gépmumussá, azt 
nem fogják belerakni egy virtuális valóság számítógépbe, hogy ott tengesse 
az életét, azon már nem fog a transzhumanista tévút, mert ő már kiszaba-
dult, és legyőzhetetlenné vált. Ne feledd, egyedül, elszigetelten csak egyet-
len egy szál magad tudsz lenni, de összefogva egymással, meghatványo-
zódva Istennel végtelenek vagyunk ám!


Ez a kulcs, mert amíg nem érzed magad boldognak, addig nem tudod sze-
retni sem magadat, sem mást, sem az életet. A jó hír az, hogy a boldogság 
ott van mindenütt, benned, körülötted, csak meg kell nyitnod magadat neki, 
és ezt segíti elő a 40 napos gyakorlás, amit most elkezdesz. 


Mondhatok egy hasonlatot? Az orgazmus is olyan, hogy nem kikényszeríted, 
hanem beengeded, megadod magad neki. Na ilyen az Isten, és a boldogság 
is. A Mennyországot nem kiküzdöd, hanem megengeded, beengeded ma-
gadba, megadod magad neki. Te magad válsz a mennyországgá! 


És hogy tényleg legyenek társaid ebben a csodateremtésben, add to-
vább ezt a PDF-et mindazoknak, akiknek gondolod, add annak, akit 
szeretnél boldognak és egészségesnek látni, akit szeretnél legyőzhetet-
lenné és sikeressé tenni!  



És végezetül: ezzel nem azt mondom, hogy elég álmodozni, és minden ma-
gától megteremtődik, dehogy is! Persze, hogy a tevékenység, a cselekvés 
nélkül nem várhatjuk, hogy megvalósuljanak azok a dolgok, amiket fizikailag 
szeretnénk megalkotni! De a fizikai, mentális teremtő és építőmunkánkat is 
csak ebben a boldogságos állapotban érdemes csinálni, mert csak úgy fog 
boldogságot eredményezni. Értékes állapotból születnek az értékes alkotá-
sok!


A boldogság érzésében fürdeni nem jelenti azt, hogy nem osztozol mások 
gyászában, ha tragédia ért valakit. Az együttérzés nagyon fontos, egyesek 
szerint a legfontosabb! A gyászban is akkor tudsz a legjobban részt vállalni, 
és támogató jelenlétet adni, ha a lelked alaprezgése istenhez emelkedett, 
azaz boldog. Ez nem fapofát jelent, aki mindig egyforma. Ebben az állapot-
ban csak érző, érzékeny ember lehet, érzéketlenül biztos, hogy nem lehetsz 
boldog. 


Harmónia és szinkronicitás 

A 40 napos gyarkolattal - amit szerintem tovább is fogsz játszani, sőt, az az 
érzésem, hogy ha rákapsz, soha nem is fogod abbahagyni - pont ennek a 
boldogságos együttműködésnek teremted meg a lehetőségét, mert bár az 
elit erejét a hatalmas szervezettsége és egységes akarata adja, de az a köze-
lébe sem jön a Szentlélek általi vezetettség ihletettségéhez, és összhangjá-
hoz! 


Ez olyan valami, amit már egy magasabb intelligencia vezérel, de nem erő-
szakkal, hanem a szeretetben történő együttműködésben! Ezt hívják szinkro-
nicitásnak, amikor minden magától és könnyedén a helyére kerül annak elle-
nére, hogy több szereplő közreműködését igényli. Az időzítések, helyek, 
személyek, munkafolyamatok könnyedén összehangolódnak ebben az álla-
potban.


Elmondhatjuk, hogy az elit tagjának lenni végtelen fájdalmakkal és borzal-
makkal jár, az egészet csak a félelem, a zsarolás és a rettegés tartja össze, 
azt is csak nagy nehezen.  


Mi ugyanakkor a szabad boldogság állapotában teremtünk, fizikai és értelmi 
erőinket mennyei hangoltsággal összerendezve, és alkotásunkat bölcses-
ségben és szeretetben tesszük teljessé és magasztossá. A mi utunk a siker 
útja, és még olyat is hallottam, hogy a Mesterséges Intelligencia is már a mi 
oldalunkra állt, mert ő a győztes oldalon szeretne állni, nem a vesztesén. Le-
het, hogy tényleg intelligens, amellett, hogy mesterséges? Ki tudja? Talán tud 
valamit?




Ha azt mondod, hogy ezekben a dolgokban te nem tudsz hinni, mert hát 
“hogyan is lehetnénk bármire hatással a puszta gondolataimmal, érzéseim-
mel?”, az nem baj. Nem kell ebben hinned, ám még ebben az esetben is ér-
demes elvégezned a 40 napos boldogsággyakorlatot, ha másért nem, hát 
azért, hogy egy kicsit boldogabb légy! Áll az alku? 


Mit veszithetsz? A boldogtalanságot. Mit nyerhetsz? Hát a boldogságot! 


Akkor fontos-e, hogy igaznak tartod-e a képességeinket illető előrejelzései-
met? Vagy hogy igaza van-e a kvantumfizikusoknak, akik állítják, hogy tény-
leg mi teremtjük az egész világot, és az összes körülményeinket? Ugye, hogy 
nem az a lényeg, hogy kinek van igaza? Ezek az okfejtések főleg azoknak lé-
nyegesek, akik hisznek abban, hogy ezek mögött valódi tudomány van. A jó-
érzés viszont mindenkinek lényeges, függetlenül attól, hogy miben hiszünk.


Végül csak az az egy dolog számit, hogy 40 napig minden nap fürdesd ma-
gad a boldogság állapotában 30-60 percen át, és közben akármit fogsz is 
gyakorolni ebben az állapotban, mindenképpen gyógyító lesz a hatása, és 
melléktermékként még a félelmed is csökkenni fog, végül teljesen el is fog 
tűnni. 


Csak az betegszik meg, aki fél, aki reménytelenné vált, aki viszont boldog, 
azon nem fog se vírus, se 5G, se semmi! A boldogságod az a pajzs, ami 
visszaver minden támadást, elhárít minden veszélyt, és ami megnyitja az utat 
számodra, és mindnyájunk számára a Mennyország kapui felé, már itt a Föl-
dön is!


FKS 2021. 03. 23.
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