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Hatalom

Kis mese gyerekeknek, kortól függetlenül
Egy réges-régi monda szerint volt idő, amikor minden ember isten volt.
A kreativitás vezette minden gondolatukat, és betegség nem érinthette
őket. A Földet boldogan lélegző erdők borították, és az állatok szabadon
éltek. Csakhogy az emberek nem voltak saját isteniségük, eredetük, sem pedig
hatalmuk tudatában. Eldöntetett, hogy öntudatlanságuk állapota fennmarad
mindaddig, amíg elég bölccsé nem válnak, hogy felfedezhessék a tudatosság
valódi mibenlétét...
A főisten összehívta hát a kisebb isteneket. Azt javasolták,
hogy rejtsék a föld mélyére az emberi tudatosságot. A főisten így
felelt: “Nem, mert elég mélyre ásnak majd, hogy megkaparintsák.”
Erre a tanács felmordult: “Nos, ebben az esetben süllyesszük a
legmélyebb óceán fenekére.” “Nem - mondta a vezér - mert
előbb-utóbb az emberek feltárják a tengerek mélyét és biztosan
megtalálják, s ismét felszínre hozzák.”
Ekkor valaki bekiabálta: “Feltesszük az égbe, a csillagok
közé...” A vezér azonban a fejét rázta: “Egy napon az ember
az űrbe utazik és ki akarja majd aknázni.” A kisebb istenek
ekkor tanácstalanul széttárták karjukat: “Akkor nem tudjuk,
hogy hová rejtsük. Úgy tűnik nincs hely se égen, se földön, se
a tengerben, ahol az ember végül el ne érné.”
Ekkor a főisten homlokára csapott, és messzehangzóan
kihírdette: “Megvan, mit teszünk az emberi tudatossággal! Magába
az emberbe rejtjük el mélyen, mert eszébe sem jut majd soha, hogy
ott keresse...”
Ettől fogva – így a monda – az ember bejárta
a Földet, felfedezte minden csücskét, mászott, merült, ásott, repült, keresve azt,
ami mélyen önmagában rejlik.
Eljött-e hát az idő, hogy újra megtaláljuk az emberi tudatosságot?

Bevezetés
1
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bevezetés

A majomnál több, viszont egy istennél kevesebb emberi lény – én –
nagyon fura egy állat vagyok. Évezredek óta rezgek az angyal és a démon, vagy a
robot és az avatár kettősségében. Ténylegesen átmeneti faj vagyok majomszerű
testem genetikus kódja, és a földi élet végső célja között. E cél: teljesen szabaddá
válni saját sorsom irányításában. Mindig az Anyagban megélt korlátlan létről
álmodoztam. Mindenhatóságra áhítoztam, és hajthatatlanul kutatom receptjét.
E lapokon akarom közzé tenni a megoldást! Egyszerűnek tűnik, viszont hajlíthatatlan akaratot és állhatatos tevékenységet kíván. Satprem egy titokzatos
egyenlet formájában tárta fel a folyamat megoldását. (Évolution II.):
«Amikor összeteszünk 1+1+1-et,
kialakítottuk az új fajt a Földön.»

Ez az egyenlet akkor nyer igazi értelmet, amikor rájövök, hogy az új
lény, amit Ghis idesszai lénynek hív, a lét három aspektusának egyesüléséből
emelkedik majd ki: test, lélek és Szellem. Ezen egyesülés sikere az emberi sors
központi célja. A legnagyobb titkot is képviseli: a szentháromság titkát. E három
alkotóelem az idők kezdete óta jelen van bennem, de nem voltam tudatos rájuk.
Megelégedtem azzal, hogy állati testem genetikus kódjának és a külvilág kényekedvének kiszolgáltatva hányódjam.
Azért, hogy megtaláljam a mára elavult emberi lény és az új faj közti
hiányzó láncszemet, közvetlen kapcsolatot kell létrehoznom és fenntartanom
a lelkemmel. Akárhogy is, fel kell ismernem gyenge kis hangját, az ezernyi bennem harsogó, egymásnak ellentmondó sugallat között. Azok mind az egómból
fakadnak, abból a pusztító személyiségből, aki egyidejűleg irányítja testem
három rezgésoktávját: fizikai, emocionális és mentális. Hogyan tudom megállapítani a különbséget az egó és a lélek között? Melyikük beszél hozzám, és hozza
meg döntéseit számomra?
Illúziók, hazugságok és halál hever mindenfelé belső univerzumomban.
Az engem körülvevő összes borzalom – nemi erőszak, öngyilkosság, prostitúció,
kínzás, szegénység, népirtás – saját képem és hasonlatosságom. Nagyon is eljött
az alapos nagytakarítás ideje, hogy a megfelelő helyükre tegyem a dolgokat, és
a hatalmat átadjam végre valódi énem kezébe, ami a lelkem, az Anyagban egyedi
jelleget öltött Idessza*.

* Lásd a szószedetet hátul
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menj, és keresd meg a fÕnököt!
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... lenne hozzá néhány szavam!

“Ihletett szavaid és egyenleteid rendben vannak, de kézzelfoghatóbb magyarázatokra van szükségem. Egyetértek veled, hogy az egész emberi faj egy óriási evolúciós ugrásra készül. Állításod szerint ez így terveztetett az idők hajnala óta, és most
hogy végre elértük a régóta várt apokalipszist, az egész forgatókönyv nyilvánvalóvá
válik. Jóllehet visszatekintve meg kell hagynom, hogy az emberi élet elég összevis�szaság volt végig! Tényleg szeretnék beszélni a főnökkel, aki felelős a jelenlegi földi
Pokolért.” Rendben. És mit szeretnél mondani a nagyfőnöknek? „Ami azt illeti, már
elkezdtem írni neki egy levelet. Íme:”

Kedves Főnök!
Boldogan éldegéltünk az Édenkertben, de kiűztél, amikor elkezdtünk
gondolkodni. Állítólag az elménk volt a fő evolúciós eszközünk, de én
személyesen úgy gondolom, hogy inkább visszafejlődtünk miatta. Azóta
homlokunk verítékével kell megdolgoznunk kenyerünkért. Most már patakzik rólunk a veríték! Fájdalomban szüljük, és neveljük gyermekeinket,
akik felcseperedve visszautasítják a munkát, és nem tisztelnek semmit
és senkit. Háborút viselünk sok országban, és legyilkolunk mindent, ami
mozog. Más nemzetek népei éhen halnak. Lopunk a szegénytől, nőket
erőszakolunk, és gyermekeket ütlegelünk. Számtalan törvényt találunk ki,
és azt mondják nekünk, hogy nem hagyhatunk figyelmen kívül egyet sem.
Néhány törvényről még azt is állítják, hogy te írtad, saját kezűleg!
Én személyesen megpróbáltam mindent, hogy barátságba kerüljek
veled. Minden kudarc ellenére tiszteletben tartottam Istent, Allahot,
Jehovát, Brahmant, Zeuszt, Lucifert és a többi nagyfőnököt ebben
a Világmindenségben. Feláldoztam saját gyermekeimet oltárukon. Hallgattam
földi képviselőikre, követtem szigorú vallási dogmáikat, és elnyomó spirituális hagyományokat gyakoroltam. Mint utolsó mentsvár elhagytam
a spiritualitás világát, hogy a materializmusban keressem a boldogságot.
Korlátozott sikereim voltak a tudományos dogmákkal. A politika felé
fordultam, egymás után szavaztam a sokszínű kormányokra – vörös, kék,
zöld. Úgy tűnik, semmi sem működik, és az emberi faj a kipusztulásba
rohan. A zsákutca vége vészesen közeledik!
Nem tudom pontosan, ki vagy, hol élsz. Néhányan azt állítják, láthatatlan vagy, és mindent látsz mennyei királyságodból. Ha ez igaz, bizonyára
tudod, hogy a dolgok itt egyre rosszabbra fordulnak. Mire vársz még,
hogy megváltoztasd a helyzetet? Lehet, hogy te békében és harmóniában
éldegélsz Mennyországodban, de mi itt a földi Pokolban senyvedünk!
Üdvözlettel: Torkigvagyok kisasszony

Menj,  keresd meg a főnököt!
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3	AZ ILLÚZIÓ VILÁGA

Az Akvárium törvénye

Teljesen egyetértek! Mint te, én is érzem, hogy a modern élet
kibírhatatlanul mesterségessé és hamissá vált. Ketrecnek
érzem a világot magam körül, hatalmas hazugságok
akváriumának, melynek üvegfalai elválasztanak az igazságtól. Ez az akvárium tele van halakként viselkedő
emberi lényekkel. Szilárdan hiszik, hogy ez az akvárium és tartalma képviseli az egyetlen lehetséges valóságot. Számukra az élet nem lehet másképp. Mint minden
jó hal, elkötelezetten követik Az Akvárium Törvényét.

Ez a túlélés törvénye, ahol a nagyhal megeszi a kishalat. Habár, mivel
intelligens halak vagyunk, nem a legerősebb győz, hanem a legnagyobb hazug!
Ebben a képzeletbeli akváriumban egy furcsa és halálos betegség tombol, amit
HMÁÁ-nak hívok: Hazugság, Manipuláció, Árulás és Átverés.
Mint ahogy láttuk A Nagy Képen (1. kötet) azok, akik hazudnak, hogy
szolgálják a hatóságokat, háromféle jutalmat kapnak: hatalom, pénz és tekintély (HPT). A legtöbb jutalmat kiérdemlő halak előnyt élveznek a többiekhez
képest. Ez az előnyök hierarchiája. Azoknak, akik kimondják az igazságot, és
feltárják a csalást, ezt veréssel köszönik meg. Első lépésként kizárják a halrajból.
Ha kitartanak, elkobozzák tulajdonukat – diplomák, munka, ház, autó, jó hír
vagy gyermekek. Ha továbbra is zavarják a nagyhalakat, kiselejtezik őket – börtön, pszichiátria vagy kivégzés. E három botot használják, hogy megszabaduljanak a nemkívánatostól: kizárás, elkobzás és kiselejtezés (KEK).
A politikában a hazugságot és átverést elkerülhetetlen eszköznek tartják
bárki számára, aki fel kíván mászni a „létrán”. A francia szó „gouvernement”
(kormány) ugyanúgy hangzik, mint „gouverne et ment”, ami azt jelenti, hogy
„kormányozni és hazudni”. Még ha ezt a szójátékot nem is lehet lefordítani
magyarra, a magyar politikusok is keményen dolgoznak, hogy megfeleljenek
a nemzetközi elvárásoknak. Minél inkább tanulmányozzuk az akváriumban
játszott drámát, annál inkább észrevesszük, hogy a politikusok csupán a „politika színpadán” mozgó beszélő bábuk. Mérlegelés nélkül végrehajtják árnyékba
húzódó mestereik utasításait. Ezek a rejtélyes láthatatlan személyek a legnagyobb halak az akváriumban, ők mozgatják az összes zsinórt, míg a kisebb
halakat tudatlanságban, engedelmességben és öntudatlanságban tartják. Néró,
az egykori római császár receptje szerint egyszerűen kenyeret és cirkuszt adnak
nekik, hogy elfoglaltságban tartsák őket, és elegendő boldogságban, azért hogy
ne tegyenek fel kérdéseket, és bambán pergessék életük hátralévő szürke napjait az illúzióvilágban. Amikor végül eljön az idő, hogy megegyék a kishalakat,
a legtöbbjük még csak nem is kapálódzik. Végzetükbe beletörődve türelmesen
várnak sorukra.
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4	A TITKOK VILÁGA

A valóságban a titok hazugságot jelent, mert ez egy mód az igazság kimondásának elkerülésére. Még ha a politikusoknak hazugság- és átverésszakértőknek
kell is lenniük, nem a politika világa az egyetlen, ahol tombol a HMÁÁ betegség.
A társadalmi élet minden területét megfertőzte ez a halálos járvány. Például: tudtad, hogy az összes ország jegybankja magánvállalat, és hogy hamisítják, vagyis
a levegőből teremtik az ország pénzét? Tudatában vagy, hogy az adóinkat egy
nem létező adósság kamatainak fizetésére használják? (6. kötet)
Mára hivatalosan ismertté vált, hogy az összes uralkodó, fontos politikus,
kulcspozícióban lévő spirituális vezető, világbankár, multinacionális vállalati elnök,
ENSZ és EU fejes ugyanazon kékvérű családok tagjai. Tudod-e, hogy már nemzedékek óta titkos társaságokban – Koponya és Csontok, Bilderberg, Trilaterális
Bizottság, Korona Templomosok, Jezsuiták, Illuminátusok, Szabadkőművesek,
stb. – találkoznak rendszeresen? Ütemtervük célja egy globális diktatúra bevezetése, amit Új Világrendnek neveznek. (4. kötet)
Gondold csak el… A béke eléréséhez az ENSZ nemzetközi hadseregeket vet be magán zsoldoshadseregekkel karöltve. Az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) emberek millióit gyilkolja le, és még többet betegít meg a mérgező és
haszontalan oltások beadásának kierőszakolásával. Az AIDS nem egy betegség.
Nem a HIV vírus okozza. És nem fertőző. Minden rák automatikusan meggyógyul. A diagnózis és a kezelés öli meg a pacienseket. (7. kötet )
Anglia Koronáját és az összes nemzetközi bankárt egy kicsiny, London
szívében található magánországból irányítják, amit a „A City”-nek hívnak, és
a Korona Templomosok – egy elit titkos társaság – tulajdonában van. A Jezsuiták
Rendje és az ő Fekete Pápájuk irányítja a hivatalos „fehér” pápát és annak összes
alattvalóját, ugyanúgy, mint a Dalai Lámát, a Mormonokat és a legtöbb más vallási csoportot, beleértve a New Age-t és az ezoterikus spiritualitást.
Az ENSZ és a mögöttes agytrösztök vezetői igazgatják a globális oktatást.
Ők döntenek a főbb irányvonalak felől, amelyeket aztán az összes ország oktatási
minisztériuma és az ő médiájuk használ. Bármely kritikusan fontos tényt automatikusan elhallgatnak a népesség elől. Az újságírók és tanárok szerepe korlátozott,
mivel csak visszamondhatják azt, amit „föntről” diktálnak nekik. Anélkül, hogy
tudnának róla, tevékenységük igazi célja, hogy tudatlanságban tartsák a népességet
a Világkormány, az Univerzum és különösen maguk, az emberi lények működése
tekintetében (8. kötet)
A törvényhozó rendszereket a Római Jog bevezetése óta eltelt évszázadok
során a kizárólag saját céljait szolgáló Rendszer pillérévé formálták. A római jogi
rendszer elterjedése előtt, az Eset Jog szolgálta az emberiséget. Azóta az összes új
törvényt politikusok hozzák, akiket a háttérből madzagon rángat a „Nagy Pénz”.

Menj,  keresd meg a főnököt!

13

Ezeket a törvényeket egy olyan bírósági rendszer kényszeríti az emberekre, melynek bírói – tagjaiktól halálbüntetés terhe mellett vak engedelmességet követelő
– titkos, féltitkos vagy diszkrét társaságok tagjai. (5. kötet) Nemzetközi bábjátékosaink elősegítik az emberi szenvedést a szolgaság és prostitúció bolygószerte
leghatékonyabb eszközével: a családdal. (9. kötet)
Termékeinket és szolgáltatásainkat a multik kaparintották meg, akiket
egyetlen vezérelv mozgat: a nyereség. Céljuk elérése érdekében készek kizsákmányolni anyjukat, apjukat és az egész bolygót. (6. kötet) Az emberi társadalmak irányítására használt összes rendszer hazugságokon alapszik. (10. kötet) E rendszerek
teszik lehetővé, hogy az akvárium törvénye a helyén maradjon. Hogy megértsd
a nagyhalakat, egyetlen dologra kell emlékezned: minél többet hazudok, annál
magasabbra jutok, és minél magasabbra jutok, annál többet hazudok!
5	A PROSTITÚCIÓ VILÁGA

„Fúj! Még alig pillantottunk rá a helyzetre, és máris kavarog a gyomrom.
Ez tényleg a földi Pokol. Ami leginkább meglep, hogy néhány nagyhal képes hatékonyan irányítani sok milliárd tudattalan kishal életét. Ez hogyan lehetséges?” E világ
legfelsőbb elitje ténylegesen óriási hatalommal bír. Jóllehet, ez hamis hatalom.
Az „emberi lényeknek” nevezett tökéletesített csimpánzok sejtjeiben található
ősi állati programon alapul. Hogyan tud egy maroknyi nagyhal hatalma alá
hajtani egyének milliárdjait? Úgy hogy a népességet az állatiasság állapotában,
a túlélésben tartja!
A nagytestű emlősök hordái és a primitív emberi törzsek ugyanazt
a genetikus „birkanyáj” programot futtatják, ahol a legerősebb hímek dughatnak az összes nősténnyel. A sejtprogram világos: a hímek számára a hatalom
egyenlő szexszel. A szex pedig életük fő célja, mivel az biztosítja a faj fennmaradását. Amint a domináns hímek megalapozták helyzetüket a hierarchia csúcsán,
a horda maradéka fontos hormonális változáson megy keresztül. Automatikusan
alázatossá válnak. Engedelmességükért cserébe védelmet várnak el. Amikor
a ragadozók megtámadják a hordát, a domináns hímek bevetik fizikai fölényüket, hogy megvédjék a többieket. Amikor az élelem szűkössé válik, e hímek erejükre támaszkodva irányításuk alá vonják a környező hordákat és azok területeit.
E három szerep kölcsönösen összefügg: hogy megtarthassák nemző státuszukat
az elit hímeknek meg kell felelniük védelmező és élelmező szerepüknek is.
A domináns emberi hímek civilizáltabbá váltak. A pénz – a legfontosabb eszköz a hatalom elnyeréséhez – helyettesíti az izmokat. Az eljövendő Új
Világrendnek köszönhetően a határokat lerombolták. Manapság csak egyetlen
nagy emberi horda maradt a nemzetközi bankrendszert irányító néhány roppantul gazdag hímmel. Gazdagságuk lehetővé teszik számukra, hogy megvásárolják az összes fegyvert, amire szükségük van. Ők irányítják a médiát, a világ
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élelmiszer-ellátását, a természeti kincseket, a rendkívül fejlett technológiákat, az
összes törvénykezési rendszert és azok törvényeit, valamint természetesen azokat, akik hozzák ezeket a törvényeket – a politikusokat. Ezek a nagy hímek saját
szex és hatalom iránti perverz sóvárgásuk rabjaivá váltak, amit tetszésük szerinti
pénzteremtéssel érnek el.
A szólás: a pénz irányítja a világot, nem lehetne pontosabb. Bár, az egyenlet egyik része hiányzik. Mert mi irányítja a pénzt? A szex irányítja a pénzt, és
a pénz irányítja a világot. Modern életünk hemzseg a rejtett vagy nyilvánvaló
szexuális üzenetektől. A filmcsillagok úgy mutogatják testüket, mint ahogy
a hentes kínálgatja zaftos húscafatjait. A pornográfia sosem virágzott ennyire.
Vezetőink mindegyike nemzetközi pedofil hálózatok tagja. Belgiumban például
a politikai, jogi, vallási és pénzügyi elit rendszeresen találkozik egy pedofília
központban, ami az UNICEF irodákban kapott helyt. André Rogge szerint:
„Az UNICEF adatbázisa lehetővé tette az „ügyfelek” számára, hogy diszkréten „felszedjenek” némi „friss húst”. (Les égouts du royaume – A királyság pöcegödre)
A nagyhatalmú emberek mind titkos társaságok tagjai,
ahol őket „tökeiknél fogva” tartják rabláncon. Ez a kifejezés
azt jelenti, hogy a személyt teljes mértékben irányítják az
alábbi eszközök egyikével vagy mindkettőjével. Az első here
képviseli a szexet – a személy titkos vagy szégyenteljes nemi
tevékenységet folytat. A második here a pénznek felel meg.
Sok vezetőnk krónikusan eladósodott extravagáns szükségleteik – elsősorban szerencsejáték –, vagy szeretőik kívánalmai
miatt. Minden esetben vak engedelmességük garantált. És ez
minden, ami számít!
Az emberiség egésze teljes mértékben a szex, a pénz vagy inkább mindkettő rabigája alatt görnyed. Bolygószinten ugyanúgy, mint a párkapcsolatban
ugyanazt az egyenletet találhatjuk:

SZEX <=> $$$ <=> HATALOM
„Egyet értek a bolygószintű forgatókönyvvel, de azt állítod, hogy
a pénz és a szex a párkapcsolatot is irányítja? Én szeretem a férjemet,
és ő is szeret engem. A mi párkapcsolatunk nem üzlet!” Valóban?
Ténylegesen úgy találom, hogy semmi sem inkább kereskedelmi jellegű, mint a páron belüli kapcsolat. A nő eladja testét, és
a férfi megfizet érte. Viszonzásul mindketten értékes ellentételezést várnak az üzlettől. Anélkül, hogy tudatában lennének, áruba
bocsátják lelküket.

Menj,  keresd meg a főnököt!
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Az emberállat két nemét sajátságos hormonjai irányítják összes öntudatlan cselekedetében. A hím hormonok folyamatos szex iránti vágyat gerjesztenek. Ez egyenesen rögeszmévé válik. A férfitestre azonnali hatást gyakorol egy
női csecs, egy érzéki száj vagy egy felvillanó hosszú, formás comb. Már puszta
gondolatuk is önkéntelen reakciókat vált ki. Ha egyszer begerjed, egy férfi bármire kész, hogy megkapja, amit akar. Félreteszi saját személyes fejlődését, hogy
megvásároljon egy nőt, és biztosítsa, hogy nője mindig kész legyen kielégíteni
fel-fellobbanó, kényszerítő nemi vágyait.
Női hormonjai miatt egy nő elméjét egyetlen cél tölti be: gyerekeket
felnevelni. Az ondó-forrás hímek sikeresen elcsábításához vonzó nősténynek kell
látszania. Ezért testét sétáló szexuális hirdetéssé alakítja, kielégítendő rögeszmés
szükségletét, hogy vonzó és kívánatos legyen. Amikor a hím a lábai előtt
hever, a nőstény áttér programja második fázisába. Gyerekeket szül, és elvárja,
hogy párja fizesse felnevelésüket, valamint gondoskodjék a családi érdekszövetség biztonságáról. Magához láncolandó koslató hímjét, hogy az végrehajtsa
elvárt kötelességeit, belemegy teste prostituálásába: rendszeresen megadja neki
a hőn vágyott szexet. Így az emberi pár egy mondatban összefoglalva:

AFÉRFIPROSTITUÁLJALELKÉT,HOGYSZEXETKAPJON
A NŐ PEDIG, HOGY GYEREKEKET KAPJON
6	A SZÉLHÁMOSSÁG VILÁGA

«A csalók világában az igaz ember látszik szélhámosnak.»
(André Gide)
Az igazságot kimondó emberekkel szélhámosként bánnak. Vezetőink
szerencséjére – és ténylegesen nekik köszönhetően – illúzió világunkat hivatalosan támogatja a tudományos közösség. Newton almája óta bármilyen kézzelfogható jelenséget alá kell támasztani tudományos törvényekkel, amelyekről
azt állítják nekünk, hogy változatlanok maradnak. Mégis megmagyarázhatatlan
jelenségek sokasága zavarja tudósaink tisztánlátását: kísértetek, repülő csészealjak,
földönkívüliek, channeling, asztaltáncoltatás, csodás gyógyulások, tündérek, etc.
„Úgy beszélsz ezekről a jelenségekről, mintha valósak lennének, pedig tiszteletreméltó kutatók hivatalosan bebizonyították létezésük lehetetlenségét. Nem kellene,
ezek után, az ennek ellenkezőjét állítókat, szélhámosoknak tekinteni?” Minden válasz
a kérdező tudatosságától függ. Csak azt tudjuk megmagyarázni, amit képesek
vagyunk érzékelni, és azokat a jelenségeket tudjuk kutatni, amelyek megegyeznek
tudatossági szintünkkel. Pontosan ez a híres tudományos módszer ördögi köre.
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Ma végre rájövök, hogy minden, amit a tudományról tanultam, beleértve az orvostudományt, tudatlan szélhámosok kutatásain alapult. Miért?
Mert e területek kutatói feltételezik, hogy következtetéseik megcáfolhatatlanok.
A tudományos uralkodó osztály nem engedi meg az embereknek, hogy megkérdőjelezzék felfedezéseiket. Módszeresen lerombolják a világot másként látni
merészelők jó hírét. Bármiféle meghatározott időn és helyen alapuló kísérlet
csupán a valóság egy korlátozott változatát képes megmutatni. Minden „okokozat” elvén nyugvó magyarázat érvénytelen. Egyetlen természeti törvény sem
változatlan. (8. kötet)
„Be kell ismerned, hogy a tudomány, különösen a modern orvostudomány,
jelentős eredményeket ért el. Például, gondolj csak az életekre, amiket az antibiotikumok mentettek meg.” Tényleg nagyszerű példa! Tudod, hogy 1850-ben
Béchamp már bebizonyította, hogy a mikrobák a szövetségeseink? Ezt megerősítette számos későbbi kutató, akik közül sokan ismeretlenül és mellőzötten
haltak meg. Az utóbbi időben Hamer a kétség árnyéka nélkül bebizonyította,
hogy a mikroorganizmusok csak a betegség helyreállítási szakaszában tűnnek
föl. Felfedezéséért milyen jutalomban részesült? Elvesztette orvosi praktizálási
jogát, és börtönbe vetették!
„Ha a mikrobák segítik testünk gyógyulását, akkor miért próbálunk megszabadulni tőlük?” Egyszerűen azért, mert nem lehet pénzt keresni egy olyan
testen, ami meggyógyítja önmagát! Ezért van, hogy egy olyan csaló, szélhámos
és hazudozó, mint Pasteur híres emberré vált, és hivatalosan az emberiség egyik
legnagyobb jótevőjévé nyilvánították. A mérgező oltások egy rendkívül zsíros
üzlet. (7. kötet) Ne felejtsd el, hogy a pénz elhozza a hatalmat, és lehetővé teszi
a domináns hímek számára, hogy megdughassák a legkívánatosabb nőstényeket. A tudomány és egészségügy birodalma egyszerűen a hatalom és szex óriási
piramisa. Micsoda kártyavár!
„De csak gondolj a múlt század fantasztikus felfedezéseire. A napelemek
ingyen elektromosságot szolgáltathatnak nekünk! Hamarosan vízzel működő autóink és generátoraink lesznek!” Tudtad, hogy 1930-ban Nicola Tesla már ingyen
energiával működő autóval furikázott? Ő is, mint sokan mások, nyomorúságban
és elszigeteltségben halt meg. Tesla bebizonyította, hogy mindenhol korlátlan
mennyiségű energia vesz körül minket. Csak annyi szükséges, hogy mint ahogy
Tesla megtette, kitaláljuk, hogyan férhetünk hozzá. Nem energia problémánk
van; a mi problémánk a tudatlanság és az öntudatlanság! A leghatékonyabb
gép az egész világon e korlátlan energia irányítására az emberi test. Bármely más
magyarázat szélhámosság!
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7	A HAMIS ISTENEK VILÁGA

Jelenleg egy minden szintre kiterjedő vad globalizációs folyamat
tanúi vagyunk. Az Új Világrend végre mindenki szeme láttára bontakozik ki.
Évszázadok során készítették elő, és hivatalosan id. George Bush jelentette be
1991-ben. Bevezetése időben egybeesik az Európai Unió, az Amerikai Unió
(hamarosan bejelentik), az Ázsiai Unió (jelenleg alakul Kína körül) és a Csendesóceáni Unió (Ausztrália körül) megjelenésével. Mindössze egy nagyobb globális
esemény hiányzik a világméretű nemválasztott kormány hivatalos beiktatásához. Mi lesz ez az esemény? Egy világméretű járvány? A harmadik világháború?
A földönkívüliek inváziója? Egy világméretű pénzügyi válság? Nemsokára megtudjuk, hogy bábjátékosaink mit terveznek titokban!
Miközben várjuk az elkerülhetetlen bolygóméretű válságot, a politikai
forgatókönyv megismétli önmagát az összes területen. A pénzügyi világban
módszeresen elszegényítik a népességet, növelik az adókat és a kiadásokat,
és csökkentik a szolgáltatásokat, egyesülnek a multik, és a pénzügyi piacok
globalizációja megy végbe. A pénzkínálat növelésével és szűkítésével szándékosan és tervezetten hoznak létre gazdasági fellendülést és válságokat.
Néhány évvel ezelőtt még azt hihettük, hogy a királyok, királynők,
elnökök, miniszterelnökök és vallási vezetők irányítják az emberi hordát. Mára
nyilvánvalóvá vált, hogy ezek ugyanúgy, mint én, csak birkák – bár meg kell
jegyeznem, nagyon kövér birkák –, és hogy egy a nemzetközi titkostársaságok
elitjéből álló titkos kormányt szolgálnak. Ezt az elit hatalmat a politikai és vallási
vezetők szoros együttműködése révén tartják fenn. Az első irányítja a testemet,
a második a lelkemet.
Hogy igájuk alatt tarthassanak, ezek a titokzatos bábjátékosok kitaláltak a semmiből néhány vallást, a helyi népesség szükségleteihez igazítva. Isteni
törvényekről papoltak nekem, elkerülendő bűnökről, gyakorlandó erényekről,
utánzandó szentekről, valamint Isten és helytartói tiszteletének pontos módszereiről. E megtévesztés szépsége, hogy a különböző vallásokhoz tartozó emberi
lények szent háborúkat viseltek, hogy bebizonyítsák, az ő igazságaik jobbak
másokénál. Mindez idő alatt hazugságokért küzdöttek, és e küzdelem megakadályozta őket, hogy feltegyék az igazi kérdéseket: „Ki vagyok? Mit keresek itt?
Merre tartok?”. Vezetőink mindvégig az ősi római stratégiát használták – „Adj
nekik kenyeret és cirkuszt!” – csak egy kicsit spirituálisabb mázba mártva, szent
ostyákat és miséket bevetve.
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8	A KEGYETLENSÉG VILÁGA

Minden erkölcsösségünk, vallási szabályunk, szigorú törvényünk, barátságos pedagógiánk és liberális politikánk ellenére az emberi lények sosem voltak
ennyire kegyetlenek és romlottak. Szemrebbenés nélkül elkövetjük a legszörnyűbb
embertelenségeket, miközben egy szent fennköltségében tetszelgünk.
Hogyan képes egy bírósági végrehajtó bármiféle könyörület nélkül
lefoglalni egy család otthonát? Hogyan tudják a magas rangú hivatalnokok
elítélni az emberiség olyan jótevőit, mint Hamer, Giordano Bruno, Galilei vagy
Daniel X, mikor ők csupán feltárják a vallási, tudományos és egészségügyi maffiák megtévesztő dogmáit? Hogyan vagyok képes továbbra is a multik termékeit
vásárolni, amikor ezek környezeti vagy politikai menekültek millióit teszik földönfutóvá? Hogyan képes egy bíró börtönbe zárni felnőtteket, sőt gyermekeket is csak azért, mert nem törlesztik az adósságaikat? Hogyan képes egy férfi
fizetni azért, hogy az Interneten gyermekpornót nézhessen, ahol a szeme láttára
erőszakolnak meg gyerekeket, darabolnak fel élve, esznek meg és isszák vérüket
a kamera előtt? Hogy tud egy aknagyártó cég alkalmazottja éjszakánként aludni,
amikor tudja, hogy azért kapja a fizetését, mert ártatlanokat gyilkol? Hogyan
képes egy orvos antidepresszánsokat felírni öngyilkossági hajlammal rendelkező
pacienseknek, amikor tudatában van, hogy azok szedése megduplázza az öngyilkosság esélyét? Hogyan képes egy bankalkalmazott jelzálogkölcsönt kihelyezni
egy fiatal párnak, amikor tudja, hogy a házuk ára háromszorosát kell majd
kifizetniük az idők folyamán? Hogyan képes egy nővér oltásokat fecskendezni
egy csecsemőbe, amelyek hatástalanok és rendkívül veszélyesek? Hogyan képesek a tudósok folytatni barbár kísérleteiket állati és emberi tengerimalacokon,
amikor kísérleteik csupán a gyógyszergyárak gazdagodását szolgálják? Hogyan
képesek az orvosok és paciensek szervátültetésekben részt venni, amikor ezeket
a szerveket ártatlanoktól rabolták el: ketrecben felnevelt gyerekektől, politikai
raboktól vagy gyanús balesetek áldozataitól? Miért dolgoznak a multiknak, akik
ellopják, és eladják a vizet olyan országokban, ahol az emberek már mindenféle
módon szükséget szenvednek? Hogyan vagyok képes leadni a szavazatomat
a választásokon olyanokra, akik megengedik a multiknak, hogy irányításuk alá
vonják a vizet és más természeti kincseket a saját országomban? Miért bátorítják
az iskolaigazgatók a multikat, hogy árulják mérgező termékeiket az iskolákban?
Hogyan lehetnek az amerikaiak ennyire vakok...? Az ő országukban található
a világ bebörtönzött népességének huszonöt százaléka: 2,25 millió ember 5
ezer börtönben. Afrikában hogyan lehetséges nem észrevenni az összefüggést
1.) tömeges oltási kampányok, 2.) a HIV feltűnése, 3.) az AIDS járvány, 4.)
milliók halála és 5.) az óriási és értékes természeti kincsek jelenléte, amelyeket
jelenleg kilopnak a multik sok afrikai országból? Miért folytatom a keresztény,
iszlám vagy buddhista vallás gyakorlását, amikor e három felelős évezredek
óta a spirituális népirtásokért? Hogyan fektethetek a tőzsdébe, amikor tudom,
hogy azért, hogy jegyezzék, egy cégnek drasztikusan növelnie kell nyeresé-
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gét, azáltal, hogy csökkenti 1.) termékei minőségét, 2.) azok élettartamát, 3.)
alkalmazottainak számát és 4.) azok munkakörülményeit, mialatt 5.) növelik
a munkaterhelést és 6.) kitűnni kényszerítik őket minden áron. Miért vásárolok
szupermárketekben, amikor tudom, hogy azok automatikusan tönkreteszik
a helyi boltosokat, akik a barátaim, szomszédaim és családom? Hogyan vethetem hasra magam guruk előtt, akik elárulják követőiket pénzügyileg, szexuálisan és pszichológiailag? Miért nézem továbbra is a tévét, amikor ott ártatlanok
megcsonkítását és meggyilkolását mutatják Irakban, és hegyekbe tornyozott
holttesteket Afganisztánban? Miért nézem a péppé vert embereket a bokszban,
hokiban, rögbiben vagy mozifilmekben, ahol patakokban ömlik a vér, és fröcsköl az agyvelő, mialatt pattogatott kukoricát eszegetek?
Láttál képeket kínai, bangladesi, indiai vagy kolumbiai tájakról
az utóbbi időben? Nem a turisták csalogatására készítettekről beszélek. Azokról,
amelyek bányákat, szemétlerakó helyeket, üzemeket mutatnak. Láthatod, hol
készülnek a cuccok, amelyeket nevetséges árakon vásárolsz
meg. Bemutatják, hogyan dolgoznak gyerekek és felnőttek nyomorúságos fizetésért, embertelen körülmények
között heti hét nap, tizenkét órát naponta. Ezekben
az országokban a környezet hihetetlenül szennyezett,
mert még semmilyen törvényt nem tartatnak be megvédésére. Ott megtalálhatod saját szemetünk hegyeit
is. Amit nem tudnak belőle hasznosítani, felhalmozódik,
és groteszk, mérgező tájat formál. És továbbra is az alacsony árakra vadászom,
igyekszem a legolcsóbb termékeket vásárolni, miközben próbálom elnyomni
szakadatlanul feltörő félelmemet a hiánytól, és csillapíthatatlan sóvárgásomat
az egyre több és több iránt.
Ha még nem sikoltasz „Most már elég!”, ha még nem győződtél meg
arról, hogy egy teljesen szétbomló társadalomban élünk, ha még nem látod,
hogy az emberiség vége a küszöbön áll, akkor tedd félre ezt a könyvet, és kezdj
körülnézni a világban! Nézz utána könyvekben és internet oldalakon, vagy nézz
meg filmeket, amelyek olyan emberek kutatásait mutatják be, mint David Icke,
Alex Jones, Aaron Russo, Leonard Horowitz, Steven Greer, Nenki, Eric Jon
Phelps és mások. Alapvetően szükséges számodra, hogy tudatosítsd: az emberi
faj a rothadás előrehaladott állapotába lépett. Az emberiség tovább már nem
fejleszthető. Csak rothadását tudja folytatni, és a végén kihalni…
Kutatásaid elvégeztén visszatérhetsz e könyvecske olvasásához. Vagy
mint az „Érints meg valahol, hogy érezzek, (Touch me someplace I can feel)”című
film főszereplője, hagyd az üzenetrögzítődön a következő üzenetet: „Itt János.
Túl depressziós vagyok, hogy felvegyem a telefont. Kérem, hagyjon üzenetet a pisztolylövés után!”
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9	OSTOBA JÓINDULAT

Itt az idő, hogy tudatára ébredjek: az egész emberi faj zsákutcába rohan.
Ha nem akarok felkenődni az út végi téglafalon, fel kell ébrednem! STOP!
Megállva, végre valósághűen megvizsgálhatom a helyzetet.
		

Észreveszem, hogy évezredek óta ugyanazokat az ördögi köröket
ismételgetem. Mint a DNS-em, körben forgok. Háborúzom, bár
tudom, hogy sosem hozta el a békét. Erőfeszítéseim ellenére még sosem
volt ennyi háború és ennyiféle fegyver (puskapor, atom, vegyi, biológiai, ultrahangos, lézer, elektromágneses, pszichikus). Törvényeket
hozok a lopást és gyilkolást megakadályozandó. Mégis: a rengeteg
törvény ellenére, sosem volt ennyi lopás és gyilkosság. Harcolok
a betegségek ellen, bár tudom, hogy mindig halállal végzem.
Sosem volt ennyiféle gyógyító eljárás, ennyiféle orvosság és ennyi
beteg ember.

Életemet azzal töltöm, hogy halandó lényként viselkedem. Halálfélelem
működteti napi létezésemet. Megerősítem e programot életbiztosítással, temetési szolgáltatások előre fizetésével s egy nevemet és születési dátumomat viselő
sírkővel. Csak a halálom dátuma hiányzik – egy megoldandó apróság. Nagyon
nagy értéket tulajdonítok a szexnek és a családnak, az eget ostromló válási statisztikák ellenére. A párkapcsolat és a család ősrégi eszménye minden eresztékében recseg-ropog. De természetesen továbbra is folytatom a gyerekcsinálást,
hogy a faj egy kicsit tovább maradjon fenn. Sohasem volt még ennyi újszülött,
és még sosem voltunk ennyire közel a teljes megsemmisüléshez.
Kijutni vágyó, újra és újra ablaknak repülő légy vagyok – bumm!
bumm! bumm! – miközben az ajtó tárva-nyitva. Makacsul verem az üvegtáblát. Szárnyaim megsérülnek, lábaim eltörnek, egyik a másik után. Végül
kimúlok a félelemtől és a kimerültségtől. Én szegény, szerencsétlen ostoba légy!
Szerencsétlen öntudatlan emberiség!
10	MI A TEENDÕM?

E kérdést tette fel magának Ghis, amikor az egészségügyi maffia tudatára ébredt, és annak hatására az egészségügyi rendszerünk kaotikus állapotára. Az
emberek mindig „egészségügyi test(ület)ről” beszélnek – ez egy francia kifejezés az egészségügyi szakmára. Azt gondolta: „Amennyiben létezik az ‘egészségügyi
test’, akkor lennie kell ‘egészségügyi léleknek’ is. A lélek – a lényeg, a rendszer
létezésének oka – a paciens. Nincs paciens, nincs ‘egészségügyi test’, nincs egészségügyi rendszer.” A betegség és a rendetlenség az egészségügyi rendszeren belül
egyetlen problémának köszönhető: a lélek szolgálja a testet, és nem fordítva. Az
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„egészségügyi test” állapota virágzik, amikor az „egészségügyi lelket” szolgálja,
azaz amikor a paciens visszaveszi saját hatalmát. A paciensé az igazi hatalom, és
nem az egészségügyi szakmájé.
Mindkettő – az egészségügyi rendszer és az emberi lény – rendelkezik
testtel és lélekkel. Hol van az emberi lélek? A test belsejében, Idessza
legmagasabb egyéni teremtő frekvenciáján rezegve. A legfelsőbb
hatalom belső, nem pedig külső! Mégis úgy viselkedünk, mintha ez
fordítva lenne. A világ a feje tetején áll! STOP! Tegyünk 180 fokos
fordulatot az ellenkező irányba, fedezzük föl valódi személyazonosságunkat, és használjuk legfelsőbb hatalmunkat, hogy végre hozzáférjünk
a mindenhatósághoz, a rendhez és harmóniához!
Öntudatlan állapotom hamis hitet hoz létre, hogy ki vagyok valójában, és
hogyan működik külső környezetem. Az emberiség születése óta ezeket a hiteket
következetesen alakítgatta a vallás és később a tudomány. Amikor megvizsgálom
bolygónk és az eluralkodott emberi szenvedés jelenlegi állapotát, szembe kell néznem a tényekkel. A vallási és tudományos elméletek hamisak voltak, és zsákutcába
vezettek minket. Azt állították nekem, hogy a Nagy Főnököt, jólétem teremtőjét,
Istennek hívják. A paradicsomi kiűzetés óta az emberi lények felelősek minden
nyomorúságért és szenvedésért. Úgy látszik, hogy programhibával jövünk világra
a bioszámítógépünkben – az eredendő bűnnel. Hibás vagyok, és ezt nem lehet
kijavítani. Csak egy megoldás van. Könyörögnöm kell Istennek, hogy legyen
megbocsátó, és hogy enyhítse szenvedésemet.
Jóllehet az, hogy imáimban könyörögtem neki, nem hozott változást. Ellenkezőleg, minden egyre rosszabbá válik! És a szeretet Istene örökké
láthatatlan marad. A tudomány annak ellenére sem ismeri el létezését, hogy
a Világmindenség maradéktalan tökéletessége nyilvánvalóan egy fenségesen
intelligens tervezőtől származik. Minden túlságosan tökéletes a világunkban,
hogy egybeesések sorozatán alapuljon. Tehát Isten létezik! Hol bujkál? Rossz
helyen keresem? Lehet, hogy nem is az égben vagy a Világmindenség központjában lakozik.
A vallások azt a látszatot keltik, hogy az emberi lények Isten fiai. Ha ez így van, képesnek kellene
lennem megnyilvánítani az Ő összes jellegzetességét.
De nem vagyok képes! Mi van akkor, ha én vagyok
életem igazi teremtnője? Akkor én vagyok mindkettő,
a teremtnő és a teremtett is. Ha ez így van, ez rossz és jó
hír egyaránt. Rossz, mert nem tehetek felelőssé senki mást
a velem történtekért. Jó, mert ez azt jelenti, hogy megvan
a hatalmam a dolgok megváltoztatására, hogy végre
megteremtsem a Paradicsomot a Földön!
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KI VAGYOK ÉN?
11	SZEMÉLYAZONOSSÁG KÉRDÉSE

“„Ki vagyok? Ez a döntő kérdés régóta foglalkoztat engem!” Az alapvető kérdés: „Miből van az ember?” Felmerült Satpremben is, amikor a II. Világháború
alatt megtapasztalta az életet a német koncentrációs táborban: „Mi marad az
emberben, amikor mindent elvesznek tőle?” Előbb vagy utóbb fellángol ez a kérdés mindegyikünkben a heves szenvedés pillanataiban, egy közeli hozzátartozónk
halálakor, vagy közvetlenül a saját halálunk megtapasztalása előtt.
Minden vallás és spirituális iskola a maga módján válaszolta meg e kérdést. Néhányuk szerint korlátozott teremtmények, egy korlátlan külső teremtő
durván megmintázta hitvány bűnösök vagyunk. Mások szerint társteremtők, az
Univerzum parányi részét előidéző kis istenek. A kvantumfizika új irányba terel
minket, azt állítva, hogy idő és tér egyedülálló egységben létezik az „univerzumban”, ahol minden ugyanazon helyen és ugyanabban az időben történik. Ha
ez így van, akkor nem vagyok sem egy külső teremtő teremtménye, sem pedig
egy változékony környezet vagy egy hirtelen haragú isten áldozata. Ott vagyok
mindenhol egy időtlen Univerzumban. Mivel a „megfigyelt” függ a „megfigyelőtől”, a teremtett Anyag közvetlenül függ a teremtő Szellemtől – TŐLEM. Én
teremtek mindent saját képemre és hasonlatosságomra. Elidegeníthetetlenül
benne rejlek minden teremtettben. Benne élek minden létezőben.

IDESSZA VAGYOK,
AZEGÉSZVILÁGMINDENSÉGKORLÁTLANTEREMTNŐJE
„Ha ténylegesen Idessza vagyok, miért ebben a földi Pokolban öltöttem
testet? És miért felejtettem el, hogy ki vagyok valójában?” Nyilvánvalóan Idessza
sohasem felejt el semmit – ő a tiszta tudatosság. Mint Idessza mindig is tudtam,
hogy mit és miért teremtek. Jelenlegi célom, hogy meghonosítsak egy idesszai
lényt az Anyag világában, aki rendelkezni fog az összes idesszai jellegzetességgel.
Ezt elérendő egy módfelett pontos evolúciós tervet alkottam, hogy biztosítsam,
hogy az emberi lények folyamatosan növekedő szintű kettősséget tapasztaljanak
meg – a test és a lélek elválasztottságát.
Mostanáig csak az emberi lélek volt halhatatlan, és emlékezik idesszai
természetére. Tudatlan és halandó testem nincs eredete, hatalma vagy célja
tudatában. Mint egy sofőr nélküli autó, a test távirányított robottá vált, saját
genetikai programja és környezete vezeti. Végig kell mennie az értelmes állat
nagyon fájdalmas útján. Amikor eléri az abszurditás legmélyebb szintjét, végre

Ki vagyok én?

23

felsikít: „Elegem van!” Csak ezután keresi és találja meg rég elfelejtett lelkét. És
csak ekkor hozza meg a döntést, hogy egyesül vele, és beleugrik az új fajba. Ez
az, amiért lelkem testet öltött egy öntudatlan emberi testben…, hogy felébredhessen és átalakulhasson e változás által. Briliáns elrendezés!
12	AZ EMBERI LÉNYEK A NAGY KÉPBEN

Mint a matrjoskababák, az emberi lények is többszörös rezgésrétegekből
állnak. A legmagasabb frekvenciát a „középpontban” találod, míg a legalacsonyabbat „kívül”. Néhány hasznos meghatározást ad a táblázat és a kísérő rajz.
Mindkettő az emberi tudatosság fejlődésének Nagy Képén alapszik. (1. kötet)

Szellem : Idessza, a korlátlan Teremtnő, annak összes jellegzetességével. Vigyázz!
Ne keverd össze, mint sok spirituális és tudományos mozgalom követője, a Szellem és
a mentális világ rezgéseit. (3. kötet)
Lélek: egyéni jelleget öltött Idessza, annak összes jellegzetességével. Megint csak
vigyázz, ne keverd össze a lélek pszichikus világát az asztrálisnak vagy vitálisnak is
nevezett emocionális világgal. (3. kötet)
Mentális test: gondolatok, elképzelések, intuíciók, ítéletek.
Emocionális test: érzések, ösztönök, vágyak, szenvedélyek.
Fizikai test: szokások, rutinok, genetikai program, tehetetlenség.
* Megjegyzés: e könyvben a test fizikai, emocionális és mentális burkát kezdőbetűikkel jelöljük: FEM
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A POKOL HÁROMSZÖGE

Birkaéletem egy képzeletbeli világban zajlik bensőmben. Ezt a világot
kívül egy háromszögű színpadon jelenítem meg, a Pokol háromszögében játszódó drámát. Csupán három szereplő jelenik meg ezen a színpadon, mindegyikük sajátosan jellemző szerepet játszik.
Ezek: 1.) a szegény birka, 2.) a gonosz farkas, 3.) a jó pásztor.
Mindhárman függenek egymástól; egyikük sem képes túlélni
a másik kettő nélkül. E szerepek színészei öntudatlanul játsszák
drámájukat a színpadon. Azonosulnak belső illúzióvilágukkal, és teljes szívvel hiszik, hogy az a valóságot képviseli.
Birka vagyok, a központi figura, és tökéletes
ÁLDOZATKÉNT viselkedem. Mint minden tipikus
hordaállat, félek mindentől. Hogy megvédjem magam, vastag fehér bundát
növesztek, a kedvesség, a tisztaság, az ártalmatlanság és becsaphatóság tökéletes
jelképét. Mivel teljes mértékben tudatlan vagyok idesszaságomra, tökéletesen
tehetetlennek érzem magam, kiszolgáltatva az összes veszélynek. Félek a hideg
időjárástól, az éhségtől, a balesetektől, és reszketek, hogy felfal egy farkas.
Megnyugtat hogy hordában élek, mert így könnyebben tudok szembenézni
a külső támadásokkal. Egységben az erő!
A félelem vezérli életemet. Folyamatosan a világ összes szerencsétlensége
áldozatának képzelem magamat. Ezért felfedezem a nagy, gonosz farkast, akit
megtehetek szerencsétlenségeim BŰNBAKJÁVÁ. A farkas különböző alakot ölt:
munkahely elvesztése, egyik szülőm, gyermekem vagy házastársam halála, lopás,
nemi erőszak, éhezés, betegség, háború, járvány, stb. A lista végtelen. Hogy megszabaduljak ettől a pokoli élettől, homokba dugom fejemet, megpróbálok csöndes
és öntudatlan birka maradni. Haszontalan örömökben dagonyázom. Tétlenség
a játék neve. Nem kavarok hullámokat. Élő halott vagyok. Az életemet egyetlen
aggodalom tölti ki: elhalasztani a halált minden áron.
Mivel szerencsétlen áldozatnak látom magam, szükségem van bűnbakra, aki
összes szerencsétlenségemért felvállalja a felelősséget. Ezt az illuzórikus farkast meg
kell büntetni. Ragaszkodom ahhoz, hogy kárpótoljanak azért, amit elkövetett ellenem. A tehetetlenség elkeseredést, frusztrációt, lázadást, büntetést von maga után.
Mint birka, folyamatos félelemben élek a farkas támadásaitól.
Ez a félelem megteremti e személyes dráma harmadik szereplőjét. Ő lesz
a MEGMENTŐ, a jó pásztor, aki megakadályozza a ragadozók támadásait,
enyhíti a nehéz fizikai körülményeket: élelemhiány, szélsőséges időjárás, betegség, sebek. Megmentőm igazságot szolgáltat, leleplezi a bűnbakokat, elítéli,
és börtönbe zárja őket. Három répával jutalmazom: hatalom, pénz, tekintély.
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Megköszönöm tevékenységét azzal, hogy adót fizetek neki, anélkül, hogy túl
sokat panaszkodnék. Felajánlom testemet és gyermekeim testét, hogy feláldozhassa csatamezőin. Szentté avatom. Hozzá fordulok imáimban, emlékműveket
állítok neki, szentképeken ábrázolom, és idézem szavait a szent iratokban.
14	AZ ÁLDOZAT ÁLDOZATA

„Már látom, milyen
nevetséges a birka-áldozat, Jó pásztorként kötelességem  :
és a farkas-bűnbak szerepe. • megnyírni a birkákat, és
Viszont véleményem szerint • amikor már nem adnak több gyapjat,
a megmentő szerepe nemes, • elvezetni õket a vágóhídra.
lovagias. Mások segítéséért • ...ráadásul elhitetni velük, hogy
mindez az õ javukat szolgálja.
él. Mi a gond ezzel?” Értem.
Egyszerűen még nem vagy
tudatában a megmentő valódi motivációjának. Mindig
azért dolgozik, hogy segítsen másokon, mivel ez közvetlenül szolgálja őt. Minden végrehajtott jótette mindig együtt jár egy elvárással, egy rejtett gumiszalaggal.
Ez az ábra tisztán megmutatja neked a csapdát.
Minden jó pásztor olyan hatékonyan akarja irányítani a birkáit, amennyire csak lehetséges. Gyorsan megérti, hogy ha
meglengeti a farkasbábút a nyáj előtt, akkor a birkák automatikusan az ellenkező irányba fordulnak. Odaállíthatja a farkast, ahol legjobban szolgálja őt, és
az eredmény garantált. Vizsgáld meg a következő birka/farkas/pásztor hármasokat, és meg fogod érteni társadalmunk belső működését: adófizetők/közkiadások/kormány, páciens/influenza/orvosság, háztulajdonosok/tűz/biztosítás, pár/
nézeteltérés/ügyvéd, állampolgárok/terroristák/törvények. Mindegyik hármasban könnyedén megtalálod a megmentőt és leleplezheted valódi szándékait.
Első látásra néhány megmentő nemesebbnek tűnik a többinél. Gondolj
csak a jó anyára, aki önfeláldozóan gondoskodik gyermekeiről, éjt nappallá téve
takarít, főz, mosogat, kertészkedik, nevel, stb. Ő az önfeláldozás és elkötelezettség legteljesebb megtestesítője. „Tehát beismered, hogy vannak jó és rossz megmentők. Minden attól függ, hogy ki és miért teszi.” Ahogy mondod, a helyzettől függ.
Ha kötelességeimet örömmel és békében hajtom végre, akkor lelkem vágyakozásával összhangban dolgozom. Azonban, ha kötelességtudatból cselekszem, akkor
előre megszabott szerepet játszom, és a Pokol háromszögében élek. Azzal, hogy
ragaszkodom megmentő szerepemhez, az áldozat áldozatává válok.
Amikor sajátjaim elé helyezem mások igényeit, feláldozom halhatatlan
lelkemet egy illuzórikus oltáron. Bármely áldozathozatal rengeteg frusztrációt
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hoz magával. Egy nap aztán úgy döntök, hogy ebből most már elég. Eljött
a megtorlás ideje. Megfizettetek másokkal szenvedéseimért. Hóhérrá válok, egy
nagy gonosz farkassá. Ez az, ahogy életemet az egyik szerepből a másikba csúszkálással töltöm. Ez egy háromszög alakú bokszoló ring, amiben harcol három
belső szereplőm, eldöntendő, ki fogja megnyerni a mérkőzést. Az összecsapás
elkerülhetetlenül testem (FEM) és három belső harcosom halálával ér véget.
Birka, farkas és pásztor – a végén mindig veszít. Minden mérkőzés egyedüli
nyertese a halál!
15	A HALÁL, MINT ÚT A SZABADSÁGBA

A Pokol e háromszögében szenvedésben és tehetetlenségben dagonyázom. Kétségbeesetten keresem a kijáratot, és csak egyet találok: a halált. Annyira belefáradtam a küzdelembe, hogy érthetően vágyódom az örök pihenésre.
Bárcsak meghalnék álmomban! Végre a béke! Ha nem jön elég gyorsan a halál,
lehet, hogy úgy döntök, egy kicsit meggyorsítom, és öngyilkosságot követek el.
Rácsapom az ajtót az életre egy végső, messze hangzó durranással! Az öngyilkosság nem betegség, hanem a részlegesen tudatos birka kétségbeesett gesztusa,
aki elutasítja, hogy létezik célja az emberi életnek a Földön. Ne gyere nekem
szerotonin szintekkel, összezavart idegsejt-kapcsolatokkal, vagy bármi más divatos – és jól jövedelmező – orvosi rizsával! Jelentsük ki egyszer és mindenkorra:
minden öngyilkosság oka nem betegség, hanem egy döntés!
Ahogy az emberek egyre tudatosabbá válnak jelenlegi életvitelük zsákutcájára, súlyos kínokat élnek át. Manapság a globális helyzet egyre kétségbeejtőbbé
válik, míg az emberi tudatosság gyorsan fejlődik. Ez megmagyarázza az öngyilkosságok és öngyilkossági kísérletek számának növekedését. Bizonyos személyek
a gyors és drasztikus tettet választják, míg mások a lassú öngyilkosságot részesítik
előnyben betegség és kimerültség révén, vagy tiszteletreméltóbb utat választanak, egy balesetet, amit maguk vagy valaki más gondatlansága okoz.
„De hát hogyan mondhatod, hogy egy gondatlan vezető okozta autóbaleset
valójában öngyilkosság? Ő felelős a saját gondatlanságáért, viszont a másik vezető
áldozat, nem?” Ha én ténylegesen életem teremtnője vagyok, akkor felelősségem
nyilvánvaló minden velem történtért, még ha nem is vagyok tudatában. Amikor az élet elviselhetetlenné válik, és túlságosan félek öngyilkosságot elkövetni,
számos módot találok, hogy megszökjek pokoli belső szenvedéseimtől. Egyre
összetettebb és bonyolultabb menekülési eszközt választok: törvényes drogok
(orvosságok), törvénytelen drogok (marihuána, kokain, heroin, crack), szociális
drogok (étel, testgyakorlás, sportok, alkohol, szerencsejáték, szex, tévé, videojátékok) és spirituális drogok (meditáció, tantrizmus, aszkétizmus, önzetlenség).
Végső menedékként betegségeket és baleseteket is felhasználhatok, mint tiszteletreméltó kijárati ajtókat. Bármi megteszi, csak megszökhessek ebből a földi
Pokolból. Egy dolog biztos:
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AHALÁLMINDIGÖNGYILKOSSÁG
„Talán igazad van. Mindig ugyanott végezzük mindannyian: másfél méterrel a föld alatt!” Hadd szögezzem le: minden, amit gondolok, látok, hallok vagy
érzek a szenvedés e háromszögében, illúzió! Nem áldozat vagyok; Idessza vagyok
a Teremtnő. Nem bűnbak vagyok; Idessza vagyok a Teremtnő. Nem megmentő
vagyok; Idessza vagyok a Teremtnő. A szenvedés és a halál mindig hazugság volt.
A megszabadulás, amit a halál hozott nekem régebben, amikor a szenvedés túl
hatalmassá vált, sohasem volt több egy álomnál. Újra és újra visszajövök egy új
testbe, élet-élet után, hogy ugyanazokkal a félelmekkel nézzek szembe egy másik
rémálomban. Csak akkor, amikor emlékezem, ki vagyok valójában, Idessza, és
amikor elkezdek ekként viselkedni mindennapjaimban, inthetek végső búcsút
a szenvedésnek, öngyilkosságnak és halálnak.
16

AZ EMBERISÉG LEGNAGYOBB KIHÍVÁSA

Az emberiség legnagyobb kihívása: megtalálni a Mennyországot anélkül, hogy meghalnánk. Sok évvel ezelőtt Petula Clark így énekelt: „Mindenki a
mennybe akar menni, igen, de senki sem akar meghalni.” A halál nélküli kivezető
ajtó megtalálása az egyetlen igazi kaland, amiért érdemes élni. Az Atlanti óceán
átszelése egy kajakban, a Horn fok megkerülése egy vitorlásban, a Mount Everest megmászása – másodrangú hőstettek a végső belső kalandhoz képest. E cél
eléréséhez vezető egyetlen megoldás: kijutni az állatiasságból!

HAGYD ABBA A RÉGI FAJ REPRODUKÁLÁSÁT,
S AZ ÚJ FAJ ELŐTŰNIK BENSŐDBEN!
Minden testetöltés kezdetén lelkem a következő kalandhoz alkalmazkodó új testet (FEM) hoz létre. Az egyik életről a következőre, egyre ügyesebbé
válik járműve, a test, tökéletesítésében és uralásában. A lélek fejlődésével fejlődik
az emberiség tudatossága, s lassan kimászik állati öntudatlanságából.
A múltban, a tudatosság kibontakozásával, az emberek megtanultak
olvasni, számolni, és elkezdték megérteni a különböző úgynevezett univerzális
törvényeket. Kormányokat hoztak létre, polgári és büntető törvényeket, vallásokat, filozófiákat, tudományokat. Ezzel egy időben a környező Világmindenség
emelte lassan rezgési frekvenciáját. Én, Idessza, mindent úgy rendeztem, hogy
segítsem a lelkek – a pszichikus rezgés – fejlődési folyamatát az Anyagban.
Hogyan élhetek a Mennyországban anélkül, hogy meghalna a testem?
Először is, fel kell hagynom a halálfélelemmel. Eljött az idő, hogy kijussak
a mindenáron való túlélésből. Lassan tudatára ébredek, hogy a halál csupán egy
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képzeletbeli test, egy „megkeresztelt és beszámozott bőrzsák” – ahogy Satprem nevezi (Anya, Az Új Faj) – elvesztése. Ekkor a tettek mezejére lépek, elkövetek mindent, ami lehetővé teszi testem és lelkem egyesülését. Helyére illesztem a kirakós
minden darabkáját, hogy átjussak a kettősségből az egységbe.

A KETTŐBŐL EGYET CSINÁLOK
17	A KETTÕSSÉGTÕL AZ EGYESÜLÉSIG

Amikor kettősségről beszélünk, két különböző vagy elkülönült alkotórészre gondolunk. A legtöbb ember a kettősség fogalmát a „jóval és rosszal” társítja. Az
igazi kettősség ettől elég különböző. A LÉLEKKEL és a TESTTEL kapcsolatos.
Most rájövök, hogy egy lélek vagyok egy test belsejében. Választhatok, hogy megosztva (kettősség) vagy lelki közösségben (egyesülés) működtetem őket.
Azt mondják, hogy az egyesítés elhozza a békét. A hatóságok úton-útfélen pártolják az egyesülést. Íme néhány példa: Egyesült Királyság, Egyesült
Államok, Egyesült Nemzetek, Egyesült Európa, Egyesült Egyház, és a majdnem
befejezett Egyesült Amerika. A világhelyzetet megvizsgálva észrevehető, hogy az
összes egyesülést célzó kísérletünk ellenére a háború és erőszak még sosem volt
ennyire jelen. Lehet, hogy nem megfelelően közelítünk az egyesüléshez?
Vezetőink felfedeztek egy egyszerű matematikai megoldást: 2 – 1 = 1. Ezt
az egyenletet különbözőképpen alkalmazták a helyi kultúrától függően. A keleti
társadalmak a LÉTEZÉST pártolták, a „birtoklás” kárára. Aszkétizmust javasoltak, lemondást, szegénységet, nélkülözést, testi áldozatokat. A világ másik végén,
a nyugati fejlődés a „létezés” kizárásával ment végbe a BIRTOKLÁS javára.
Az egyik aspektus a másik elé helyezésével nem volt képes elérni
sem a Kelet, sem a Nyugat, hogy békében és harmóniában éljen.
Az első esetben az emberi lények test nélküli
angyalokká igyekeztek válni, elszökni a nirvánába. A második esetben lélek nélküli robotokká váltak, akiket vakon irányított állati programjuk. (3. kötet) Az egyik aspektus kizárása
– míg a másikat előtérbe helyezték – sohasem
működött. Mi lenne, ha kipróbálnánk az ellenkezőjét? ÁLLJ! Tegyünk egy 180 fokos fordulatot. Próbáljuk ki a befogadást, a lélek és a test,
a Szellem és az Anyag egyesítésével.

Ki vagyok én?
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INDIVI-DUALITÁS

A szó magáért beszél: oszthatatlan (indivisible) kettősség (duality).
A valóságban a kettősség alkotórészei elválaszthatatlanok. Ugyanaz mindkettő:
Szellem/Anyag, lélek/test. Indivi-dualizáltabbá válok, amikor tudatosabbá válok
arra, hogy ki vagyok: Teremtnő és Teremtmény. Amikor tudom, és úgy is viselkedem, mint kettő az egyben, akkor valódi indivi-dummá válok. Végre elértem
az egyesülés állapotát!

KETTÕSSÉG=>EGYESÍTÉS=>EGYSÉG

Az egyesült individum tudatos arra, hogy ő egy lélek egy testben. Ez az egyén halhatatlan életre vágyik egy egyesült test/
lélekben. Sikeresen eggyé alakított két elkülönült dolgot.
„Nem értem a matematikai egyenletedet. Hogyan lehetséges?” Elég egyszerű. Amit két elkülönült dolognak vettem, a lélek és a test, ugyanabból a dologból
van: Idessza, aki két különböző rezgésoktávra individualizálódott, azaz magyarul
egyéni jelleget öltött. A kettősség világában két hangsor révén fejezem ki magam. Az első a testhez (FEM) tartozik, kusza és összefüggéstelen zenét sugároz,
míg a lélek dallama mindig fenséges. Az egység világában módosítom testem
rezgéseit, hogy összhangba kerüljenek a lelkem zenéjével. Ily módon egyetlen
fennkölt szimfóniát hallok.
A lélek és a test invidualizációja lehetővé teszi az e kötet végén található Indivi-dualitás ábra
két háromszögének egymásba hatolását. Az egyik
háromszög képviseli a lélek/Szellemet (lefelé mutat), és behatol a test/Anyag háromszögbe (felfelé
mutat). Az eredmény: a női (lélek) és a férfi (test)
princípium egyesülését jelképező hatágú csillag.
Lám, a valóságban a nő hatol a férfiba.
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Hatalom
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„Hajlandó vagyok kipróbálni ezt az indivi-dualizációs eljárást, de tudni szeretném, miként járjak el.” Nagyszerű! Dolgozzunk rajta együtt! Először is tudnom
kell, hogyan viselkedem, amikor Valakiné vagyok, a nem indivi-dualizált személy. Nem én vagyok, aki gondolkodik. A gondolatok áradata egyszerűen átsüvít
mentális testemen és fizikai agyamon. A vágyak hulláma elborítja emocionális
testemet, és megremegteti szívemet. A hasam az, ami azt hiszi, hogy éhes, vagy
a puncim, ami kívánja a szexet. Úgy viselkedem, ahogy idomítottak, vagy ahogy
a testembe vésett ősi program diktálja. Nincsenek kérdések. Ha nem lenne megkülönböztető nevem vagy eltérő bőrzsákom, az emberek nem tudnának megkülönböztetni másoktól, mert mindannyian alapvetően egyformán viselkedünk.
Hogy indivi-dualizálttá váljak, először is megfigyelnem, olvasnom, elmélkednem kell, és elgondolásokat kell összeegyeztetnem. Így megtanulom
megismerni önmagamat a fejem búbjától a lábam ujjáig. Lépésről-lépésre dolgozom MENTÁLIS indivi-dualitásom kifejlesztésén. Képessé válok magamtól
gondolkodni anélkül, hogy folyamatosan tekintetbe venném a házastársam, kollégák, tanárok, mesterek vagy a média véleményét. Semmit sem veszek adottnak,
ehelyett hallgatom lelkem üzeneteit. Emlékszem, hogy ő mindent tud.
Ugyanezt teszem az érzéseimmel. Hogyan tudom kifejleszteni az EMOCIONÁLIS individi-dualitást? Az idő túlnyomó részében az a benyomásom,
hogy más emberek dühét, féltékenységét, szégyenét és tehetetlenségét magába szívó óriási szivacs vagyok. Vajon ez a viselkedés velem született? Nem, nem vagyok
szüleim génjeinek áldozata! Vajon szerzett? Nem, nem vagyok a kegyetlen környezet áldozata! A többiek (család, kollégák, démonok) nem képesek érzéseimet
irányítani. Én vagyok az, aki kifejezi ezeket az érzéseket, mert én vagyok minden.
Amikor eldöntöm, hogy indivi-dualizálttá válok, megtartom azokat az érzéseket,
amelyek még mindig szolgálnak engem, és a többit engedem feloldódni.
„És testem fizikai része? Szerveimnek szükségletei vannak. Ezeket nem hagyhatom figyelmen kívül!” Mint ahogy testem többi rezgése, a fizikai problémák is személyazonosság kérdése. Állatként gondolkodva azt hiszem, örökre a túlélő üzemmódba ragadtam. Szükségleteim rabjává válok. A valóságban pedig Idessza vagyok,
nincsenek szükségleteim. Azért eszem, lélegzem, ürítek és közösülök, mert még
mindig nem tudom ki vagyok, és nem vele azonosulok! Hogyan tudom valaha is
elérni a FIZIKAI indivi-dualitást? Először is fel kell fognom, hogy ez a folyamat legnehezebb része. A fizikai test nagyon sűrű. Lényem bármelyik szintjénél ellenállóbb
a változásnak. Lehorgonyzott a rutin és tehetetlenség üledékébe. Hogyan járhatok
sikerrel? Napi szokásaim teljes megváltoztatásával! Sejtjeim DNS-e alkalmazkodásra képes, sőt el is tűnhet, ahogy az új faj kibontakozik emberi bábjából. A sikerhez
igazán hinnem kell e folyamatban, és ennek megfelelően kell cselekednem.

