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Szerkesztői megjegyzések:

1) Az „érzelmi test” kifejezést, amit a korábbi kötetekben (1. és 2.) használtunk, „vitális testre” 
cseréltük. Hasonlóképp, a „pszichikus lényt” most „léleknek” hívjuk. 
2) Az „elit” szó a társadalom valamennyi területén a világ vezetőire utal. Mindannyian kékvérű 
családokban születtek, többezer éve uralkodnak az emberiség felett. (4. kötet) 
3) A „földönkívüli (angolul alien)” szó egy latin szóból az alienusból ered, melynek jelentése „idegen, 
külföldi”. E kötetben egységesen földönkívülieknek nevezzük a más bolygókról és galaxisokból 
származó lényeket, a földönbelülieket, azokat akik a Föld belsejében vagy nagy barlangokban élnek 
és más interdimenzionális lényeket, akik a láthatatlan világok entitásai, bár földönkívülieknek tettetik 
magukat. 
4) Hagyományosan a szerzők megjelölik az információ forrását. Úgy döntöttünk, mellőzzük ezt a 
gyakorlatot. Könyvekre, újságok és magazinok cikkeire, tudományos iratokra vagy internet oldalakra 
hivatkozás szigorúan a szkeptikus olvasó megnyugtatására szolgál. Ehelyett arra bátorítunk, hogy 
olvasás közben használd a megkülönböztető képességedet. Így befelé fordulva, képes leszel megtalálni 
saját igazságodat.

 

Szerzők megjegyzése: 

Miért íródott e második változat?

Mialatt a Perszonokrácia köteteket írtuk, észrevettük hogy a nyilvánosság érdeklődése egyre nő  
a láthatatlan világokkal és a mágiával kapcsolatos témák iránt. Napjainkban a kézzelfogható és 

láthatatlan világ közti korlát leomlásának lehetünk tanúi, ami megmagyarázza a láthatatlan valóságok 
exponenciálisan növekvő befolyását a látható felett. Ennél fogva úgy döntöttünk,  

újraírjuk a Vallás kötetet, e témakörök további kiaknázásáért. 



KI A PERSZONOKRÁCIA ? 
  
 Perszonokrácia: aki emlékszik, ki ő valójában – Idessza*, a  korlátlan  
Teremtnő, és ekként is viselkedik hétköznapjaiban. Íme, története:
 
 Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy boldog fiatalasszony jólétben, bőségben. 
Szerető férje tenyerén hordozta, gyermekei csüngtek rajta. Mégis, egy kérdés sehogyan 
sem hagyta nyugodni. Mi dolga van itt e bolygón, ha az élet mindig ugyanúgy ér véget: 
meghal a test?  

  Elhagyta a békés családi otthon biztonságos melegét, nyakába vette a világot, hogy fel-
kutassa az élet igazi értelmét. Politikai, tudományos, teológiai és közgazdasági tanulmányo-
kat folytatott, de mindhiába. Tanulmányozta az ökológiát, az egészségügyet, a humanitaria-
nizmust, az energiát, még a kvantumfizikát is. Jóga és a new age-es spiritualitás következett, 
de a lelkében lángoló kérdés megválaszolatlan maradt. Szembesült a társadalmi igazságtalan-
ságokkal, a szegénységgel, a háborúk és az Új Világrend összeesküvés-hazugságaival, csalárd-
ságaival. Végül feltárult előtte, hogy kik irányítják a bolygót, és miként űzhetik zavartalanul 
praktikáikat. De még mindig nem tudta, mi dolga van a Földön. Minden spirituális mester, 
a világ összes híres tudósa, művésze, vezetője eddig mindig meghalt. A hatalom, a tudás és 
bölcsesség nem jelentett semmit! Az ősi programon – dolgozni, szenvedni, megöregedni és 
meghalni – túl, lennie kell valami célnak!

 Kiábrándulván az életből, még azon is elgondolkodott, van-e bármi értelme gyerme-
keket világra hozni, mivel ezzel csak átörökítjük az emberi szenvedést még egy nemzedékre. 
A Földön mindenhol burjánzó környezeti, társadalmi és politikai zűrzavar komor jövőt vetít 
előre, melyet utódaink örökölni fognak. Kell lennie valahol valamiféle reménynek!
 
 Ekkor fedezte fel, hogy az emberi lények egy biológiai, 
állati program börtönében sínylődnek. Mint egy halacska az ak-
váriumban, nap mint nap, életről életre köröznek körbe-körbe, 
követve ezt az ősi programot. Sosem merül föl bennük, hogy az 
akvárium egy illúzió, és hogy a valóság rajta kívül keresendő. 
Lehetséges, hogy minden, amit látok, hallok, érzek, ízlelek vagy 
tapintok, nem létezik? Lehet, hogy a szenvedés, betegség, örege-
dés és halál is csupán illúzió? – tette föl a kérdést. És hirtelen 
felkiáltott örömében: akkor minden, amit tennem kell, kiugrani 
az akváriumból, hogy megleljem a határtalan földi paradicsomot! 
Belevetette magát az ismeretlenbe, és elkezdődött minden idők leg-
nagyobb kalandja: az idesszaság.

 Ez a Perszonokrácia története, a mi történetünk – és lehet, hogy a tiéd is – az 
állatiasságból az idesszaságba. Ez egy úttalan út, amit napról napra fedezünk föl ap-
ránként, amint haladunk, kilépve az ismertből az ismeretlenbe, a teljesen új létezés 
felé. E lapokon megosztjuk veled ezen az úton szerzett tapasztalatainkat. Ez a mi 
igazságunk. Meghívunk téged, találd meg te is a sajátodat, önmagadban. Élvezetes 
olvasást kívánunk!
                                                                                                                                    SZERZŐK
* lásd a szószedetben
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FIGYELMEZTETÉS

Az emberi lény az illúzió és a hazugság világában él. Az 
igazság elérhetetlen számára. Az belül, lelkében létezik, 
melytől elválasztott, és az elválasztottság a földi pokol 
hatalmas sötétségében tartja. Ebből ered a szókincse is. 

Amit SZELLEMNEK hív, 
az valójában mentális teste. 

Amit LÉLEKNEK nevez, 
az vitális teste. 

Amit SZÍVNEK, 
az a fizikai test egy szerve. 

Amit ÉLETNEK hív, 
az túlélésének lassú haldoklása. 

Amit SZERETETNEK, 
az kölcsönös érzelmi függőség. 

Amit ISTENNEK hív, 
az illúzió istene. 

LEGYÜNK NAGYON ÓVATOSAK!
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 Az elmúlt évezredek során az emberek földi élete kegyetlenül nehéz lett. 
Amit én, az emberi lény, rendszerint „életnek” hívok, az hosszú haláltusa, foko-
zatos és tragikus halál. Sokáig úsztam az árral, azonban ez a fatalista behódolás 
nem oldott meg semmit. Ellenkezőleg: a dolgok rosszról rosszabbra fordultak. 
Mára már tudom, életem maga a földi pokol. 

 Mostanáig a vallások nagyban segítettek kitartani, és eltűrni a helyze-
tet. Varázslatos túlvilágot ígértek, magasztos örök nyugalmat – amíg ponto-
san követem a papok, rabbik, imámok és különféle bölcsek tanácsait. Az ősi 
vallások a természet, az anyaistennő imádatán alapultak, mindegyikének több 
ezer al-istene és istennője egy-egy különös energiát képviselt. A dualista tör-
vényeket előmozdító mentális vallások később tűntek fel. A jó és a rossz vált 
az új divattá. Hogy mi számít bűnnek vagy erénynek, az a helyi szokásoktól 
függött. Egyre több szekta született, mindegyikük azt állítva, övé az egyetlen 
és kizárólagos igazság, és beavatottjaival készen áll bárkit meggyilkolni, aki 
visszautasítja, hogy megtérjen. 

 E változó arcú vallások támogatták az anyagi világban evolúció-
mat. Korlátozásaik – élelem, ruházkodás, szexuális, erkölcsi, társas viselke-
dés – ösztönözték kiemelkedésemet az ősi iszapból. Nélkülük örökre – a túl-
élő programom foglyaként – intelligens állat maradtam volna. A körülvevő 
titokzatos világokat és erőteljes entitásait sokszor gyatrán írták le. Az 
utóbbiakat saját képemre és hasonlóságomra képzeltem el: néhány istent 
és istennőt rosszindulatúnak, féltékenynek, haragosnak, hataloméhesnek 
és sértődékenynek, míg másokat jóindulatúnak, szelídnek, erőteljesnek, jól 
tájékozottnak és nagylelkűnek. 

 Inkarnációkon át emelkedett tudatosságom. Már számos vallási taní-
tást elavultnak tartok. Nem fogadom el, hogy 80 évet szenvedjek a halál utáni 
feltételezett mennyországért. Már nem esem a dualista gondolkodás csapdá-
jába  –  jó/rossz, menny/pokol, jutalom/büntetés, erény/bűn. Az új világrend 
összeesküvései – az előidézett társadalmi és környezeti válság – kényszerítenek 
tisztázni a helyzetet.

 Rádöbbenek, hogy az összes múltbéli vallási vezető zsákutcába vitt. 
Hacsak nem jövök rá az emberiség földi létezésének valódi okára, a többiekkel 
együtt tudatlanul halok meg. Többé nem fogadom el a vallások, a spiritualitás 
és a tudományos ateizmus hamis, felhígult, gyerekes válaszait. Eljött az igazság 
pillanata – végre valahára!

    1 BEVEZETÉS
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    2 IGAZSÁGKERESÉS

EMBERI LÉNY AZ UNIVERZUMBAN

 Emberi lényként életem hosszan tartó és állhatatos keresés. 
Mit keresek? Meg akarom találni a Mindenhatót, a Fenségest, 
a Legfelsőt. Biztos vagyok benne, hogy létezik, ezért kitartóan 
keresem. Fiatal koromban történeteket találtam ki szuperhő-
sökről. Manapság mindenhatóságról, legyőzhetetlenségről, hal-
hatatlanságról, fennkölt szeretetről álmodom. E Grál-keresés 
a  véremben van. Ereimen átfolyva taszigál afelé, hogy felül-
múljam önmagam, csodálatos művészi alkotásokat hozzak 
létre, felmásszak a legmagasabb csúcsokra, jó ügynek szentel-
jem életemet, és az élet minden területén csodát tegyek.

 E keresés elnyűttségig, csüggedésig tart, amikor végül 
szembenézek az igazsággal. Körülöttem szegénység, háború, 
betegség, korrupció és sátánizmus. Szupernővé válásom reménye szertefoszlott. Sőt 
még soha nem éreztem magamat ilyen kicsinek, jelentéktelennek és erőtlennek. 
Egyetlen túlélés-támogató megoldást találtam. Kérnem kell egy megmentő segítségét, 
aki eljön, és oltalmaz majd engem, a szegény kis teremtményt, 
amilyennek képzelem magam.

 A keresztények Jézus Krisztusra, a muszlimok Madhirra, 
a buddhisták Maitreyarra, a zsidók a Messiásra, a  hinduk pedig 
Kalkira várnak. Az ateisták minden reményüket a tudományba 
vetik. Ami a New Age követőket illeti, ők a fentieket elegyítik, 
és egy világméretű techno-spirituális hőst kreáltak. És a világ 
elitje keményen munkálkodik, hogy kedvenc védelmezője, 
Sátán/Lucifer kegyeit elnyerje. De az igazság összes bajnoka 
ugyanannak a főnöknek dolgozik – illúzió-istennek. 

 Akárhogy is  hívják ígéretes megmentőmet, bármily 
vonzónak is bizonyul, gyanakvó maradok.  Nem bízom benne. 
Mélyen legbelül tudom, létezik valami sokkal hatalmasabb 
nála. És ezt keresem folyton. Igazán vágyódom az igazságra. Milyen igazságra? Meg 
akarom találni az abszolút és korlátlan teremtőként jellemzett, úgynevezett Legfelsőbb 
Lényt. Vajon hol van Ő?

 A keresést  a  közelemben kezdem. Válogatás nélkül elfogadom  a  hivatalos 
szakértők tájékoztatását. Elhiszem még az üzletkötők, tanárok, bankárok és politikusok 
hazugságait is, míg rá nem jövök, azért hazudnak, hogy megszerezzék  a  vágyott 
jutalmat, a répákat – hatalom, gazdagság, presztízs. 
 
 Kijózanodva, a VRSzTTSz (Vallások, Rendek, Szekták, Titkos társaságok, 
Tudományok, Szellemi irányzatok) felé fordulok, biztos vagyok benne, hogy 
megtalálom az igaz választ. De minél inkább elmélyedek tanításaikban, követem 
hűségesen előírásaikat, annál erőteljesebbé válnak okkult képességeim, és annál 

MIRŐL ÁLMODOM?

MIT AJÁNL?
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mélyebbre süllyedek az illúzió-világban. E  tájékoztatást nyújtó, láthatatlan enti-
tások nagyon ravaszak. Több ezer éves gyakorlatuk van az ember irányításában, 
miközben nekem csupán néhány megtévesztő, célzottan megváltoztatott „szent” 
szöveghez van hozzáférésem, hogy a politikai, vallási hatóságoknak és főnöküknek, 
az illúzió-istennek engedelmeskedjek. 

 Amíg védelmet keresek, mindig lesznek hiszékenységemet kiaknázó meg-
mentők. Végül úgy érzem, túl magas árat kérnek. Mivel nincs olyan megmentő, 
aki kielégítené igényemet, belül kezdem keresni  a  választ. Most először teszem 
fel  a  valódi kérdést: Ki vagyok én? Az is lehet, hogy az igazság bennem rejtőzik? 
Vajon az egész világegyetem teremtőjét nem magamban rejtem? Ez a megdöbbentő 
kérdés hirtelen igaznak tűnik. Bízom e különleges megérzésben, mivel úgy tűnik, 
véget vet a gyermekkorom óta tartó gyötrő igazságkeresésnek. Valami bennem fel-
bukkan. Végtelenül hatalmas. Elérkezett az idő, hogy visszaemlékezzek rá, ki vagyok 
én, minek a megvalósítására jöttem ide, és ezt hogyan vigyem sikerre.  

AZ IGAZI MEGMENTŐ BENNEM VAN!

Végül felfedezem valódi identitásomat. Idessza 
vagyok, a korlátlan teremt nő. Először megta-
nulok ekként viselkedni, játszani az élettel, és 
feloldani félelmeimet, egyiket a másik után. Ezt 
követően  –  ahelyett, hogy az anyagi világból 
a mennybejutáshoz megszökni próbálnék – két 
lábbal állok a földön, és lehozom  a  szelle-
met  a fizikai anyagba. Rájövök, hogy halhatat-

lan vagyok, és az édenkert megtapasztalásához 
már nem szükséges meghalnom, hisz a Földön 

létezik. Átéléséért a jelen pillanatban élek mint 
Idessza, a korlátlan teremtnő.

    3 AZ ILLÚZIÓ KETTŐS AKVÁRIUMA

 Nagyon szeretnék Idesszaként viselkedni a mindennapokban, de úgy 
tűnik,  e  vállalkozáshoz  a  földi élet nem kedvez. Bár azt mondták nekem, bolygónk 
ezért teremtetett. Evolúciós olvasztótégelyként működik, amiben a világegyetemben 
található valamennyi kézzelfogható és titokzatos alkotóelem koncentráltan benne 
van. Ezért tud csak földi testben fejlődni a lélek, ahol evolúciójához minden alkotó-
elem rendelkezésre áll. 

 A földi élet teljes megértéséhez ábraként a kettős akváriumot használjuk. 
Az 1. akvárium megegyezik az érzékszerveink-érzékelte, kézzelfogható világgal. Ez 
képviseli a mindennapi valóságom 0,1%-át. Tulajdonképpen az emberi lény arra 
korlátozza magát, amit lát, hall, ízlel, szagol vagy érint, és amit technikai eszkö-
zeivel észlel. Vitális vágyainak és mentális hiedelmeinek csak kis részére tudatos. 
A 2. akvárium tartalma a fennmaradó 99,9%, az emberi lények által nehezen fel-
fogható, titokzatos világok. 
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 A kézzelfogható világ úgy tűnik, illuzórikus fizikai, 
kémiai és biológiai törvényeket követ. Azt mondták 
nekünk, ezek megváltoztathatatlanok, mérhetők és 
kiszámíthatók. Pedig csak egyszerűen régi, megszokott 
utat követnek. De a titokzatos világok is saját tér-idő-
vel és jellegzetes törvényekkel bírnak, és ugyanolyan 
illuzórikusak, mint a kézzelfoghatók. A valóságban 
egyetlen univerzális törvény létezik – rezgés-elsőbb-
ség: a magasabb frekvencia felülírja az alacsonyabbat.

 Az emberi lény kiszabadulhat az illúzió kettős 
akváriumából. Amikor így teszek, elérem az igazság 

világát, mely a tér-időn kívül van, ahol a régi törvények 
már nem akadályoznak,  a  lehetőségek korlátlanok és 

azonnaliak. Minden pillanatban három lehetőség közül választhatok: az első akvárium 
szintjén élek,  a  másodikén, vagy mindkettőn kívül. Az idő legnagyobb részében az 
0,1%-ra összpontosítok, amit könnyen érzékelek, és úgy döntök, hogy figyelmen kívül 
hagyom a titokzatos világokat – erőit (egyetemes szinten), entitásait (egyéni szinten) –, és 
így nincs tudomásom mesterkedéseikről sem. Mivel a valós világ a kettős akváriumon 
kívül van, még létezésére sem vagyok tudatos. Pedig mindig ott van!

AZ ILLÚZIÓ KETTŐS AKVÁRIUMA

    4 TUDATOSSÁG-SÍKOK

 Mi a tudatosság? Az ébredtség állapota a minden létezőben bennrejlő való-
ságra, Idesszára, a korlátlan teremtnőre. Aszerint cselekszem, mennyire vagyok tudatos 
valós identitásomra és/vagy a titokzatos világokra. A fejlődési folyamat a sziklák tudat-
lanságával kezdődik, és a tiszta tudatossággal ér véget. A könnyebb megértés érdekében 
a tudatosság öt síkját különböztetjük meg. Alulról felfelé:

• legalsó tudatosság – a tudatosság leginkább átalakult módja (tudattalannak 
szoktuk nevezni), az atomok, molekulák és az élettelen anyag tudatossága. Ezzel a 
síkkal érintkezem mély alvásban, tetszhalott transzban, kómában vagy halál esetén. 
Nem-egyéniesült, egyetemes szint;

• alsó tudatosság – tudatalattiként ismert. Az alacsonyabb szintű világok tudatos-
sága a növények, állatok kollektív tudatossága és a fizikai testsejtek, -szervek ösz-
töneinek tudatossága. Mindennapi életem valamennyi eseményét ez a sík rögzíti. 
Amikor gondolkodás nélkül cselekszem, ehhez a síkhoz kapcsolódom. Itt megta-
lálhatom a mélyen eltemetett, más emberekkel és fajokkal összekeveredett emléke-
imet. Nehéz felismerni, mi tartozik hozzám ebből az alig egyéniesült halmazból;

• hétköznapi tudatosság – az egyéni jelleg kezdete. A kézzelfogható (1. akvárium) 
és titokzatos világban (2. akvárium) a  hétköznapi tudatosságú egyén fizikai testtel 
(szokások), vitális testtel (érzelmek) és mentális testtel (gondolatok) rendelke-
ző énként (egó) azonosítja magát. Különféle szökéseim (okkultizmus, drogok, 
álmok, asztrál-utazások, csatornázás, energiagyógyászat, sámánizmus, halálközeli 
élmények) az egyéni síkról az ezzel párhuzamosan létező világokba visznek, ahol 
megtapasztalhatom a torzult, hamis fényű, csalóka spiritualitást; 

• szupertudatosság – a magasabb világok igaz spiritualitása, melyre nincs hatással 
az én (enyém, nekem, az egó). Ezeket az emelkedett mentális világokat  továbbra 
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is a dualitás (jó/rossz) és elválasztottság (szellem/anyag) jellemzi. A múltbéli nagy 
mesterek és próféták felemelkedve  e  mentális birodalmakba, írták le szintjeit. 
Tanításaik szupertudatosságú szintjük mása; 

• szupratudatosság – az igazság tér-időn kívüli, az illuzórikus 1. és 2. akváriumon 
túl létező, korlátlan világa. Itt a sajátos rezgési frekvencia képes megnyilvánítani 
Idesszát mind egyéniségében, mind teljességében. Az emberiség feladata, hogy 
lehozza e tudatossági szintet az anyagba.

    5 TÖBBSZINTŰ POKOL

 A kézzelfogható világ (1. akvárium) hétköznapi tudatosságából a szupertuda-
tosságba ugráshoz keresztül kell menni a titokzatos világokon (2. akváriumon). Ezért 
utóbbi működését meg kell értenem. Az elmúlt évszázadban a tudomány megkérdő-
jelezte a láthatatlan világok létezését. Az iskolákban a tudományos ateizmus dogmáit 
tanították, és a média-propaganda megerősítette ezt. Napjainkban a titokzatos világok 
ismét divatba jöttek – új köntösben. Mivel a New Age követők nem ismerik el a Sátán 
létezését, nekik csak az angyalok maradtak. Eközben a sátánisták nyíltan imádják az 
ördögöt. Bármelyikükhöz is ragaszkodik az egyén, az illúzió kettősfalú akváriumának 
csapdájába esik. Ahhoz, hogy kiszökhessen  e  kettős börtönből, meg kell ismerked-
nie a titokzatos világ erőivel és entitásaival.
  
 Az erők  az egyetemes  –  nem egyéniesült, semleges  –  energiaáramlások. 
Eszmékként, gondolatokként, érzelmekként, vágyakként, ösztökélésként, vonzó-
dásként, taszításként nyilvánulnak meg. Az áramlások bizonyos helyeken erősebbek 
(pl. katedrálisok), különleges eseményeken (pl. olimpiai játékok) és néhány személy 
körül (pl. energiagyógyászok). Képesek testembe hatolni, amikor nem vagyok tudatos 
jelenlétükre, vagy amikor egóm lelkem hozzájárulása nélkül behívja őket.   
 
 Az entitások fizikatest-nélküli, egyéniesült és részben-tudatos formák. Három 
osztályba sorolhatók:
 
1. evolúciós  –  az emberiség tudatosság-fejlődését előmozdító entitások. A  keresz-

ténység e „pozitív” entitásokat angyaloknak hívja; 
2. involúciós – az emberiség tudatosság-fejlődését hátráltató entitások. A keresztény-

ség e „negatív” entitásokat démonoknak hívja; 
3. neutrális – ezek az entitások egy meghatározott feladatot hajtanak végre anélkül, 

hogy törődnének az emberiséggel.  A legnépszerűbbek az elementálok és más típu-
sú természeti „szellemek”.

 Mind az evolúciós, mind az involúciós entitások sarcként emberi energi-
át követelnek kemény munkájukért cserébe. Az evolúciós entitások fohászokkal 
és imádattal táplálkoznak, míg az involúciósok perverz gondolatokkal és ártalmas 
érzelmekkel. Mindkét típus teljes behódolást követel az emberi nyájtól. Ami engem 
illet, szabad akaratommal kérkedem, és azt állítom, hogy ötleteim/vágyaim/vonzó-
dásaim/szükségleteim a sajátjaim. Valójában ezek az egyetemes erőkből és egyéni-
esült entitásokból fakadnak, megszállva testemet arra ösztökélnek, hogy érdekeik 
szerint cselekedjek. Nemcsak 24 órán át úszom az 1. akvárium szennyezettségében, 
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 lármájában és sugárzásában, hanem még a 2. akvárium erői és entitásai is ravaszul 
elszívják erőmet. Mindkettő bábja vagyok, a bántalmazó szülőké, főnököké, tanáro-
ké, politikusoké és a misztikus láthatatlan-világbéli lényeké. Többszintű pokol!!!

    6 A TIZENKÉT CSAKRA

 Az 1. és a 2. akvárium 
csakrákon (szanszkrit szó, kereket 
jelent) keresztül kommunikál. 
Színes örvényeken folyik át az 
energia és információ a kéz-
zelfogható fizikai test és az 
egyetemes titokzatos világok 
közt. Amikor egy csakra az 
egyik irányba forog, a dol-
gok a testbe áramlanak, ami-
kor a másikba, akkor elhagy-
ják a testet, és amikor egyál-
talán nem forog, nincs kom-
munikáció. A legtöbb ember 
néhány csakrája egész életén 
át zárva marad. A tudatosság 
fejlődésével új csakrák nyílnak 
meg. Csakraelemzések 7, 9, 12 
vagy akár 22 csakrát is említenek. 
Most  a  12-csakrás rendszert tanul-
mányozzuk és azt a módot, ahogy a 
csakrák a tudatosság-síkokhoz kapcsolódnak. A fizikai test a legalsó tudatosság-síkhoz 
az 1. csakrán keresztül, az alsó tudatosság-síkhoz a 2., a hétköznapi tudatosság-síkhoz 
a 3-8. csakrákon át, a szupertudatosság-síkhoz a 9-12. csakrákon keresztül kapcsoló-
dik. Ami a szupratudatosságot illeti, az a tér-időn kívül létezik, ennélfogva mindenhol 
megtalálható. A fejem fölötti szupertudatosság-síkon és a lábam alatti alsó tudatos-
ság-síkon univerzális identitást tapasztalok meg. 

 Hétköznapi tudatosság-síkon  a   környezetemtől elválasztottnak érzem 
magamat. A hétköznapi tudatosság mind a hat csakrája, a sajátos tér-idővel, tör-
vényekkel, erőkkel és entitásokkal bíró világ átjárójaként szolgál. A 3-5. csakra 
szorosan követi az állati programot (dolgozni, szenvedni, megöregedni, meghalni), 
az alapvető fizikai szükségleteket (élelem, szex, bébik) és a vitális test három répáját 
(hatalom, gazdagság, presztízs). Az ilyen szükségleteket és vágyakat az azonos frek-
vencián rezgő titokzatos világ entitásai serkentik. Egóm áltatja magát, amikor azt 
hiszi, ezeket a kínzó vágyakat szabadon választhatja. A következő oldal a hétköznapi 
tudatosság e három csakráját írja le.  

 3. Fizikai – a gerincoszlop alján helyezkedik el. Ez a csakra a  finom fizikai 
(éteri) testtel és az alapvető vitális energiapályáival (meridiánok/nádik) kapcsolódik 
össze. Ez is a kozmikus és földi erők világa, az elementáloké (pl. szalamandrák, törpék, 
vízimanók, tündérek), a növényi és állati fajok isteneié és számos furcsa, kriptozooló-
gusok-tanulmányozta lényé (pl. vámpírok, szörnyek, jetik, földönkívüliek). Humán 
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szinten a fizikai világ, az ember élettani szükségleteiről (légzés, szaporodás, táplálkozás, 
alvás, kiválasztás) és a halálfélelemről szól.
4. Alsó vitális – A köldök alatt helyezkedik el. Ez a csakra az alsó vitális/asztrális egye-
temes szintjéhez kapcsolódik. Az ösztökélések és erőtlen vágyak világa, amelyet tapadós 
entitások népesítenek be, az elemi ösztönök rezgésével táplálkoznak: sóvárgás, lustaság, 
önzés, irigység, gonoszság, kapzsiság, falánkság. Ebben a dualista világban a kis keru-
bok (jó) és a kis ördögök (rossz) zsonganak körülöttem, hogy enyhítsék vagy súlyos-
bítsák rendellenes működésemet. 
5. Középső vitális – A szoláris plexus alatt helyezkedik el, a középső vitális/asztrális 
csakra, a büszkeség,  birtoklás, hódítás és az alantas érzelmek (harag, bosszú, gyűlölet, 
féltékenység) világába vezet, amik fokozódnak, ha az egóm sóvárgása nem elégül ki. 
E szinten található erőteljes vitális entitások feltüzelik, és táplálkoznak egós szenvedé-
lyeimből. 
 A következő három csakra (6-8-ig) még erőteljesebb frekvenciájú titokzatos 
világokra nyílik. Viselkedésem távolodik az állati ösztönöktől, és közeledik az ideális 
emberi lényhez. 
6. Magasabb vitális – A szívhez közel helyezkedik el, és – helytelenül – „szeretet-csak-
rának” nevezik, a tiszta érzelmek (gyengédség, együttérzés, nagylelkűség) világára nyí-
lik, amely támogatja a másokhoz való ragaszkodást. Ezen a szinten sokkal fejlettebb 
entitásokat találunk („jó” földönkívüliek, vitális istenek),  imádság, meditáció, önfelál-
dozás, (szülő/gyerek, férj/feleség), szegények támogatása, humanitárius segítségnyújtás, 
energiagyógyászat (pl. reiki) alatt felszabaduló vitális energiával táplálkoznak. Ez nem 
a lélek világa, az teljesen más.
7. Kifejező elme – A torok közelében helyezkedik el, ez a csakra a nyelv és a művészeti 
alkotások által kifejezett érzelmek világára nyílik. A szónokok, költők, írók, zenészek, 
táncosok, színdarabírók, filmkészítők stb. ihletet adó múzsáinak birodalma. Ez a csakra 
is segíti a vizualizáció, a mantrák és mágikus varázsigék beteljesedését.
8. Logikai elme – A homlok közepén helyezkedik el (harmadik szem). Ez a 
csakra  a  tiszta gondolatok (logika, filozófia, tudomány) világába vezet. Az agy nem 
gondolat-kitalálóként, hanem fogadó- és küldő szervként működik.  A  vallások 
e szinten fogantak meg. És Lucifer, a (hamis) fény hordozója is erről a  frekvenciáról 
irányítja az elitet és az emberi nyájat. 
 A következő négy csakra (9-12-ig) a szupertudatosság síkra nyílik. Még az 
elválasztottságot, a dualitást és illúziót kreáló elme az irányító, de az egyre spirituálisab-
bá és egyetemesebbé váló szinteken az egó befolyása egyre kisebb. E síkokra az emberi 
lény a feje fölött lévő koronacsakra megnyílásakor nyer bebocsátást. Ily módon elérheti 
a tudatosság e négy, egyre fejlettebb szintjét.
9. Magasabb elme – E csakra arra az egyetemes világra nyílik, melyre a mentali-
zálás (gondolatok, eszmék) és a dualitás (jó/rossz) jellemző. A különböző vallások, 
angyali entitások és okos földönkívüliek-terjesztette erkölcsiség-eszmék rezgésszintje. 
Néhányan Jézus tudatosságával társítják ezt a szintet.
10. Megvilágosodott elme – Itt a tudás a felsőbb birodalmakból jövő képeken és fényvillaná-
sokon keresztül fejeződik ki. Nincs több gondolat, csupán mélységes és hatalmas csend ural-
kodik. Félistenek lakják ezt a szintet, melyet Buddha (i. e. 563)  tudatosságával azonosítanak. 
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11. Intuitív elme – Az azonosulás révén a tiszta tudás részleges elérése azonnali bizo-
nyosságként jelenik meg, mely különbözik a tisztánlátók vitális megérzésétől. A tisz-
tánlátás és a tiszta kinyilatkoztatások rezgésszintje. Lehetetlen megnyitni ezt a csakrát, 
ameddig az egó irányítja a mentális és a vitális testet. Ramakrishnáról (1836-1886) azt 
állítják, elérte ezt a szintet. 
12. Felső elme – A mitológiák felsőbb isteneinek és istennőinek egyetemes világa. 
Ők uralkodnak – teremtése óta – az illúzió kettős akváriumán. Amikor egy emberi 
lény eléri e felső elmét, ennek fényei oly ragyogóak, hogy tévesen a tiszta szellem 
birodalmának tekinti, de ez még a 2. akvárium része. Minden isten/istennő csupán 
az igazság egy nézőpontját képviseli. Azt mondják, hogy Krisna (i.  e. 3228) 
elérte e tudatosság-szintet.

Ami a szupratudatosságot illeti, a tér-időn kívül létezik, a kettős akvárium leg-
spirituálisabb szintjein is túl. Az azonosulás folytán a  tiszta tudás rezgés szintje. Az 
egység és a különbözőség már nem ellentétek, hanem kiegészítik egymást.  Nincs 
elválasztottság. Aurobindo (1872-1950) és „Anya” (1878-1973 elérték ezt a szintet, 
e frekvencia anyagba történő végleges lehorgonyozására irányuló évtizedes belső 
munkát követően. A Perszonokrácia annak szenteli életét, hogy az anyagban megho-
nosítsa e frekvenciát, és terjessze ezt az új tudatosságot.

 Következésképp: én mint emberi lény, messze nem a kézzelfogható és a titok-
zatos világ tudatosságára korlátozott szegény kis teremtmény vagyok.  A valóságban én 
vagyok minden, és én teremtem az egész világegyetemet – nem társalkotóként, hanem 
egyedüli teremtnőként. Belső térképem ezért oly összetett és mindenre kiterjedő.

    7 AZ EMBERI LÉNY

 Amikor  a  bíró azt kérte Ghis-től, mondja meg, ki ő? Ezt válaszolta: „Testtel, 
lélekkel és szellemmel rendelkező szuverén lény vagyok” (5. kötet). Így felelve, egyszerűen 
egy emberi lényt írt le.  A  lény szó  a  szellemet (a  tér-időn kívüli Idesszát) és  a  lelket 
(a tér-időn belüli Idesszát) fejezi ki. A szó, emberi (humán) a három testet jelenti. A latin 
szótő hum-, megtalálható  a humusz (talaj, föld) szóban is. Így az emberi lény földbe 
temetett szellem. Minden emberi sejt öt részből áll (szellem, lélek és három test), ezt 
ábrázolja az itt látható Nagy Kép (1. kötet):

AZ EMBERI SEJT ÖT RÉSZE
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 Az emberi lény három testből áll: fizi-
kai, vitális, mentális.  A  látható és mérhető 
rész a kézzelfogható fizikai test (1. akvárium). 
Aura veszi körül, ami három légies testből 
áll (2.  akvárium). Az aurának kettős célja 
van. Légzsilipként szolgál  –  ütköző sáv, 
ami megvédi  a  testet  a  titokzatos külső 
támadásoktól. Egyben  a  visszautasított 
impulzusok, szokások, vágyak és gondola-
tok várószobája is. Amikor e három légies 
testre tudatossá válok, leleplezhetem az 
egó trükkjeit, és felfedezhetem a titokzatos 
erőket és entitásokat még azt megelőzően, 
hogy megszállnának. A három légies burok:

• Finom fizikai test  –  Éteri testnek is 
hívják, halványan fénylő burok, amely 
körülveszi  a  kézzelfogható fizikai testet. 
1939  óta  a  Kirlian-felvételekkel lehetővé 
vált, hogy létezését tudományosan is bebizonyítsák. Alacsony frekvenciájú vitális 
energiából épül fel (prana/chi), amit az ókori görögök éternek, Nikola Tesla szabad 
energiának és Wilhelm Reich orgonnak nevezett. Ez veszi körül a humán fizikai 
testet és minden más testet is a világegyetemben. 

• Vitális test – Gyakran a lélekkel tévesztik össze. Az erőteljes vitális energiák gyűj-
tőhelye. Tisztánlátók és a különféle technikai eszközöket (Digital Aura Scanning, 
Resonant Field Imaging) alkalmazók, megfigyelhetik az emberi vágyak/készteté-
sek/érzelmek/szenvedélyek sokszínű formáit. A vitális test összegyűjt más emberi 
lényektől és vitális entitásoktól eredő vágyakat. A visszautasítottak későbbi bebo-
csátásukra a közelben várakoznak. 

• Mentális test – Gyakran a szellemmel tévesztik össze. Ezt a testet észlelik a legne-
hezebben a médiumok és a technikai eszközöket használók.  Itt gyülemlenek fel 
más emberi lényektől és az egyetemes mentális világ entitásaitól jövő  gondolatok. 

 Bár mind az öt rész különböző frekvenciájú, mégis ugyanabból, a szellemnek 
hívott alaprezgésből erednek.  A  lény és az ember,  a  szellem és az anyag, az esszen-
cia és  a  létezés közt van  a  halál fala, egyik oldalán  a  halhatatlan lénnyel,  a  mási-
kán a halandó emberrel. „Porból lettél és porrá leszel.” (Biblia).

A lélek és a szellem azonos, de megnyilvánulásuk eltérő

• A lélek egyéniesült szellem.
• A tér-időben nyilvánul meg.
• Halhatatlan, fokozatosan fejlődik 

életről életre.
• Rezgési frekvenciája gyorsabb, 

mint a test legmagasabb frekvenciái. 

• A szellem egyéni és egyetemes. 
• A tér-időn kívül nyilvánul meg. 
• Nem fejlődik. Mindig is létezett, és 

örökké létezni fog. 
• Pillanatig tartó dobbanásai teremtik 

az univerzumot, minden pillanatban 
újjá

    8 A HÁROM TEST ÉS AURÁI

HUMÁN AURA
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Uralja  a  vitális és  a  fizikai testet, mivel frekvenciája magasabb. Ez magyarázza 
a  placebo hatást (megtévesztő kezelés) és  a  szándék hatalmát (elme az anyag 
felett).  A  mentális test az észszerűségre és  a  szervezésre szakosodott. Elferdíti 
az igazságot, illúziót, elkülönülést, dualitást, megosztottságot és törvényeket 
(pl. ok-okozat, karma, vonzás) kreál.

    9 A TUDATOSSÁG MEGSZABJA A TÉR-IDŐT

 Az emberi lény minden része tudatosság-szintjének megfelelő rezgésű. 
Mivel a tudatosság szabja meg a tér-időt, mely pedig az anyagot, ezért tudatosságom 
szintje szabályozza az anyagi világban megszerezhető tapasztalataimat.
 
      TUDATOSSÁG c TÉR‑IDŐ c ANYAG

 
A testem olyan, mint egy épü-
let. Az alap, amelyre a ház épül, 
a fizikai test legalsó része, a leg-
alsó tudatossága (alap-anyag). 
Fölötte a  szenny csatornaként 
működő alsó tudatosság, össze-
gyűjtve  a  hulladékot erről és 
a  felette lévő szintekről. E  fel-
gyülemlés az élőlények múltbéli 
evolúciós maradványa.  A  föld-
szinti karbantartók bizto-
sítják  a  fizikai test megfelelő 
működését. Az első emeleti 
butikok  a  vitális test álma-
it valóra váltó termékeket 
kínálnak.  A  második emeleti 

adminisztráció mentálisan irányítja az összes alsóbb szint működését. Magasan felet-
te,  a  tetőtérben spirituális tapasztalások zajlanak. Hogy bejuthassak  a  tetőtér titkos 
ajtaján, meg kell találnom az „Emlékszem” kulcsot (2.  kötet). Bejutva, messzire és 
szélesre tárul látóterem, de  a  tetőtéri ablakok egy égtájra tájoltak, ezért  a  tető alatt 
maradva, még ha a szupertudatosság legmagasabb szintjén is, látomásaimat az elkülö-
nítő, csalóka, tér-idő rezgések formálják.

TETŐTÉR

ADMINISZTRÁCIÓ

BUTIKOK

KARBANTARTÓK

SZENNYCSATORNA

ALAP

SZUPRATUDATOSSÁG

SZUPERTUDATOSSÁG

MENTÁLIS
TUDATOSSÁG

VITÁLIS
TUDATOSSÁG

FIZIKAI
TUDATOSSÁG

ALSÓ TUDATOSSÁG

LEGALSÓ TUDATOSSÁG

SZUPRATUDATOSSÁG

Örökké lesz

Örökké volt

Buddha - Jézus

Pápa
II. Erzsébet

Sai Baba
Joao de Deus

Obama
Putyin

Állatok
Növények

Ásványi 
Elemek

 Ahhoz, hogy a nem elkülönítő, és nem a tér-idő csapdájába esett valóság 
átfogó képét láthassam, fel kell másznom a tető legmagasabb pontjára. Előzőleg 
azonban a teljes épületet fel kell újítani, az új alaphoz a régit légkalapáccsal szét-
zúzni, szennycsatornáit kiüríteni. Amikor mindezzel megvagyok, a szupratudatos-
ság erőteljes dobbanása megremegteti az egész épületet.  A  szupratudatosságban 
csak a  jelen pillanat létezik. Minden egyes új dobbanás minden pillanata újjáte-
remti a világegyetemet. Az ok-okozat törvénye hatályát veszti, az akasha feljegy-
zések elavulnak, a vallások ideje is lejár, és a jóindulatú és rosszindulatú entitások 
gyöngéden átölelik egymást. 
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   10 KI KORMÁNYOZ: AZ EMBER VAGY A LÉNY?

Egó Lélek Szellem
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 Szentül hiszem, hogy szabad akaratom van, és független személyként viselke-
dem. – Micsoda illúzió! Valójában amikor azt mondom: „én”, az egóm beszél. Még 
ennél is rosszabb a helyzet, mert egóm nem egy részből áll, hanem többől. Nos hát, ki 
dönti el, mit teszek és mondok? Természetesen, az egó! Kormányozni azt jelenti, hogy 
az egyik ember ráerőlteti akaratát a másikra. Két főnök erőlteti rá az akaratát testemre: 
az egó és a lélek. Szabad akaratomat egyetlen alkalommal gyakorolom: amikor döntök, 
melyiknek engedelmeskedjek.
  
 Az emberi lény egója sokkal fejlettebb, mint bármely más lényé –  állatok, 
földönkívüliek, angyalok, démonok stb. – az univerzumban. Ezért van, hogy a Föld 
bolygó és az emberi társadalom ily borzasztó állapotba jutott, különösen az elmúlt 
évtizedekben. Persze, a háborúk és betegségek évmilliók óta gyakoriak, de mostanra 
érték el tetőpontjukat, mivel az emberiség kritikus tömege készen áll átadni a hatal-
mat az egótól a léleknek. Döntöttek. Felhagynak birka-viselkedésükkel, és szuverén 
paripává válnak (1. kötet). 

 Amikor eldöntik, hogy a testet a lélekre bízzák, egycsapásra felfordulás támad. 
Minden egyes új területátadást az egótól  a  léleknek teljesen nyílt belső háború előz 
meg. Amikor a hatalomátadás a test egészében befejeződik, akkor a test és a lélek egye-
sül. Ezt hívják tudatosság-visszafordulásnak. Ekkor a szellem már képes áthatni az 
anyagot, és megtörténik a  test, a lélek és a szellem egyesülése. Amikor a kiteljesedett 
lények a kritikus tömeget elérik, létrejön a szellem idesszai birodalma. 

   11 AZ EGÓ KORMÁNYZÁSA

 Az egyénnek hogy átadhassa a hatalmat az egótól a  léleknek, mindkettőt jól 
kell ismernie. Ami az egóban különleges, hogy kicsinek érzi magát. Minél kisebbnek, 
annál inkább önmaga védelmére kel, és annál zsarnokibb módon uralja a testet. Az 
egó-kormányozta emberi lény úgy viselkedik, mint egy lelketlen robot. Más lények-
nek, entitásoknak, állatoknak nincs, vagy csak gyenge egójuk van. Ezért nem egy jól 
körülhatárolt test börtönébe zárva, mindent elkülönültként érzékelnek, hanem hogy 
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minden mindennel kapcsolatban áll. Mivel az emberi lény egójával azonosul, ezért 
egyedül érzi magát, veszedelmes világgal körülvéve. Fél, melynek következménye:
 

ELKÜLÖNÜLÉS c Félelem c VÉDELEM + MEGELŐZÉS 

c VRSZTTSZ + KORMÁNY

 Nos, valójában az ellenkezője igaz. Az ember 
egója se nem különleges, se nem elkülönült. Inkább 
úgy néz ki, mint egy fürt szőlő, amiben minden 
szem egy-egy egoisztikus személyiség, rá jellemző 
tulajdonságokkal: nyelv, viselkedés, hitek, gesztusok, 
életerő. Mindegyik személyiség adott területet foglal 
el  a  három test egyikében, és állandó kapcsolatot 
tart fenn  a  vele egyező titokzatos világgal. Amikor 
egy külső esemény első alkalommal félelmet generál 
bennem, új  egoisztikus személyiség születik. Minden 
alkalommal, amikor ugyanaz a félelem tör rám, e sze-
mélyiség egyre nagyobb lesz,  és egyre több energiámat 
szívja le. Reagálásom a  félelemre genetikai programozá-
somtól, őseim atavisztikus hajlamaitól és lelkem fejlett-
ségétől függ. Íme, néhány  a  leggyakoribb személyiségek 
közül: áldozat, bűnbak, megmentő, kemény fickó, 
érzéki nő, harcos, művész, jó/rossz lány vagy fiú, 
főokos, guru stb. 
 
 A legtöbb egós személyiségem életem első éveiben születik. Hét éves 
kortól (értelem kora), egyszerűen minden új személyiség egy már meglévőhöz 
kapcsolódik. Az elülső személyiségem fokozatosan megszilárdul (családnév, név, 
kor, fő személyiségjegyek, foglalkozás, családi állapot). Mögötte  a  személyiségek 
fegyelmezetlen csürhéje folyamatosan fizikai testem irányításáért küzd. Mindegyik 
részmunkaidős akar lenni. 

 A testem olyan, mint egy busz, tele olyan személyiségekkel, kik a kormányke-
rékért harcolnak, bár egyikük sem tud vezetni. Ugyan a lelkem tud, és az utat is ismeri, 
de hátul ül, türelmesen vár, hogy felkérjem a vezetésre. 

 Amint átadom a hatalmat az egótól a léleknek, az egós személyiségeimnek két 
választásuk van: elfogadják az új sofőrt vagy leszállnak a buszról. Mielőtt rászánnák 
magukat  a  döntésre, az erősebbek ellen-
szegülnek, fellázadnak, lehangolnak, meg-
betegítenek. Néhány, kinyitva az ablakot, 
segítségért kiált.  A  dacos személyiségekkel 
azonos hullámhosszon rezgő entitások fel-
szállnak, megkísérlik megragadni  a  volánt, 
és megváltoztatni  a  menetirányt. Fontos 
felismerni, hogy az okkult erők és  entitások 

EGOISZTIKUS SZEMÉLYISÉGEK

Fizikai test
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testembe – bár gyakran nem tudatosan – alsó tudatosságomon keresztül, kérésemre 
hatolnak be. Sosem vagyok áldozatuk! 

 Amikor majd az  a  döntés születik, hogy  a  volánt lelkem vegye át, akkor az 
éberség lesz a legfontosabb. Ugyanis egós személyiségeim megpróbálják visszaszerezni 
az életem feletti irányítást, sokszor még titkon is. Hogy keresztezhessem szándékukat, 
megtanultam közös tulajdonságaikat felismerni.

• Elkülönülés – Elválasztottak Idesszától, és mivel nincs kapcsolatuk fajuk iste-
nével, ezért minden személyiség különböző vezetőt követ (szülő, pap, politikus, 
főnök). Az egymásnak ellentmondó utasításaik zűrzavart, határozatlanságot és 
vitát szülnek.

• Halál – Többnyire csupán egy életük van, és rettegnek a haláltól. Mindent meg-
tesznek, hogy elodázzák: oltások, gyógykezelés, fekete mágia, fiatalító módszerek, 
aszketizmus, prostitúció stb. 

• Energia  – Amint megengedem, hogy játsszák szerepeiket, energiaszintjük emel-
kedik, ami lassítja felbomlásukat. Akár évekig is szunnyadhatnak, majd előbújnak 
rejtekükből, amint a velük egyező félelem felbukkan. 

• Palástolás – Az álcázás mesterei, azt színlelik, hogy én vagyok. Számat használják, 
hogy beszéljenek, testemet, hogy cselekedjenek. 

• Hazudozás – A fondorlat, ámítás, csábítás eszközét használják, hogy irányíthassanak. 
Amíg megkapják, amit akarnak, mindent megtesznek: hazudnak, udvariasak, 
tapintatosak, ámítanak, hamis ígéreteket tesznek, vesztegetnek, zsarolnak stb. 

• Szövetség  –  Összeállnak, hogy erősebbek legyenek (pl. kívánatos nő + képzett 
gyógyító + jó szakács ). Hogy megragadhassák az irányítást felettem, attól sem 
riadnak vissza, hogy ajtót nyissanak a titokzatos világok entitásainak.

  12 A LÉLEK KORMÁNYZÁSA

 Egy részem, a  lelkem egyedi, és évmilliárdok óta 
fejlődik. Korántsem az örökkévalóság poklában kószá-
ló, szenvedő, sóvárgó szegény kis teremtés, hanem 
lelkem,  a  mindenható,  a  tér-időben egyéni jelleget 
öltött Idessza.  A  lélek központja,  a  szív mögé rej-
tett, mélyen a  felső vitális csakra alá, ezért téveszt-
hető össze könnyen  a  lélek és  a  vitális test. Óriási 
félreértés! A  lélek halhatatlan, ismeri az igazságot, 
miközben  a  vitális test halandó, és illúzióban él. 
Inkarnációról inkarnációra  a  lélek gyarapszik, a 
test azon részeivel együtt, amelyek elfogadják irá-
nyítását (10. kötet). Végül a volán mögött köt ki, 
és átveszi  a  test-busz irányítását. Milyen irányba 
halad a lélek? Mi fog történni a testtel? 
 E pillanatban  a  lélek fejlődése exponenciális. 
Néhány év alatt messzebbre jutott, mint korábban 
számos életen át. Segítségével a test gyorsan érintkezés-
be lép a  szupertudatossággal (a múltbéli mentális 
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meditációk csak nehézségek árán érték ezt el), majd végül biztonságosan lemerül 
az alsó-tudatosság feneketlen mélységébe (amibe az egó rendszerint beleveszett). 
Végül a lélek átveszi az irányítást a test nagy része felett, annak ellenére, hogy az egó 
erőteljesen ellenáll. Az utóbbi nagyon is jól tudja, hogy napjai megszámláltattak, ezért 
mindent megtesz, hogy megállítsa megsemmisülését. Nagy kihívást jelent ez az átme-
net. Egós személyiségeim ide-oda rángatnak, sikoltoznak, küzdenek. Amikor feloldom 
őket, az ürességgel kell szembenéznem – identitásom elvesztésével. Többé már nem az 
vagyok, aki voltam, de még az sem, aki valójában vagyok. Keresztülmenni ezen nagy 
adag bátorságot és rendíthetetlen hitet követel. Nagyon is csábító behúzni a féket, és 
megállítani a fejlődést. 
 Ahogy tudatosságom nő, úgy gyengül félelmem. Érezni kezdem lelkem min-
denhatóságát. Tisztánlátásom élesedik, és az igazság felé kalauzol. Tudom, merre tar-
tok, és úti célomra összpontosítok. Kívülről jövő jó tanácsok, kritikák, hitek többé már 
nem hatnak rám. A külső világ eredményeitől, akár spirituális (pokol/menny), akár 
materiális (hatalom/pénz/presztízs) távol tartom magamat. Egyetlen dolog számít: evo-
lúciós folyamatom – test-buszom belsejében lévő egós személyiségeim távozása vagy 
feloldása. Ily módon a lélek a testet a Lélek-Test Egység-buszpályaudvarra viszi. A szel-
lem ott van, és türelmesen vár rájuk.

TÉR-IDŐN KÍVÜLI IDESSZAI LÉNY

   13 A SZELLEM BIRODALMA

 A szellem végül felszáll a buszra. Fokozatosan 
behatol  a  lélek-test minden részébe, örökre egyesül-
nek,  a  tudatosság visszafordult.  A  szellem lüktetése 
áthatja és átalakítja az anyagot, mely ettől  a  pilla-
nattól kezdve a  tér-időn kívül létezik. Létrejött az új 
birodalom –  idesszaság. A kettős akvárium illúzióján 
túl, a szupramentális tudatosság hihetetlen tulajdonsá-
gokkal bíró új anyagban ölt testet, ami olyan köny-
nyű, mint a levegő, olyan kemény, mint a gyémánt, és 
belülről ragyog, idesszai akarat szerint képes bármilyen 
alakot ölteni. Semmilyen múltbéli tapasztalat – akár-
milyen szintű is, legyen az egyetemes, planetáris vagy 
egyéni  –  sincs segítségünkre, hogy elképzelhessük 
ezt a új, csodálatos királyságot. A próféciák és az idő-
utazási technikák egy fehér üresség kivételével semmit 
sem képesek megjövendölni. Nem csoda, hogy a pró-
féták az idő végezetét jósolják! 

 Ez  a  tér-idő,  a  kettős akvárium illúziójának 
vége. Ez felfoghatatlan emberi értelemmel. Hogy is 
lennénk képesek elképzelni egy idesszai lényt, aki individuális és univerzális is egy-
ben? Hogy hihetnénk el, hogy egy ilyen lény minden lehet, mindenben és mindenhol, 
miközben individualizált marad? Hogy lennénk képesek elképzelni  a  test, lélek és 
szellem egyesülését? Ez őrültség, de én akkor is hiszek benne! 

 Minthogy az idesszai lény a tér-időn kívül létezik, ez azt jelenti, hogy már ott 
van, belül bennem, mint ahogy a szalamandra már létezett a hal belsejében, várva, hogy 
megnyilváníthassa önmagát. Tulajdonképpen nem felépítenem kell a dolgokat, hanem 


