Az Új Aranykor létrejötte – avagy mi történik a Fátylon innen
és azon túl
Apró István (Steven Smaly)
Az alábbiakat gondolatébresztőnek szánom, mert az emberek többségének el kellene kezdeni a
válaszok után kutatni és nem megelégedni azzal, amit a tömegmédia szolgáltat nekik. Hamarosan az
Aranykor köszönt be az emberi civilizáció életébe. Így vagy úgy, mindenki érzi ezt, hogy óriási
átalakulás zajlik jelenleg Földünkön. Nem vagyunk egyformák, de egyben biztos vagyok, hogy egy
planétán száguldunk a Végtelenben és ezért senki nem marad ki ebből a változásból. Minden és
mindenki hatással van a másikra. Lehet, még nem fedezte fel mindenki, hogy gondolatai, érzései
igenis hatással vannak a Földre.
Tudósok vizsgálták milyen eredménye van a különböző gondolatoknak a DNS-ünkre, a
sejtosztódásra. Meghökkentő felfedezéseket tettek. 1
Talán ismert a Maharishi-effektus2 is, doktori disszertáció is született a témában, milyen módon hat
a kollektív tudat a Föld bolygó életére. És még sorolhatnám az eseteket, amelyek arra engednek
következtetni, hogy az anyagon túl létezik más is.
A Földet körülvevő Van Allen öv alsó rétegében létezik egy plazmaképződmény, amelyet egy fiatal
ausztrál csillagász hölgy fedezett fel két éve.3 Mi ez és mióta van ott? Még keresik a tudósok a
magyarázatot…
De lássuk, mit tudunk róla más információkból és mi köze van az Aranykorhoz?
Elöljáróban néhány gondolat, amivel ráhangolódhatunk a probléma gyökerére, amely eddig gátját
jelentette az új kor eljövetelének. Felszínesen vizsgálni nem érdemes.
Évezredek óta sokan és sokféleképpen dolgoztak egy jobb kor eljövetelében, mert minden korban
sokan érezték, hogy valami nem stimmel a Földön, ahogy ma is egyre többen sejtik, hogy ez nem az
a világ, amire vágynak. Mi értelme annak, hogy megszülettek? Többen kérdezik, bár soha nem
kapnak tiszta, világos választ arra a kérdésre, hogy mi értelme annak a 60-70-80 évnek, amit itt
töltünk emberi testben és miért csak ennyi, amikor a földtörténeti korok millió években mérhető? És
van akinek még ennyi sem jut. Túl sok a szenvedés a Földön, fájdalom és a korok, mintha
ismételnék önmagukat. Mindig van egy nagy többség, akinek a szenvedés jut és mindig van egy
szűkebb réteg, akinek bőség jellemzi az életét. Hitrendszerek, vallások, nézetek, nézőpontok,
ideológiák, de soha nem volt Egység az ismert emberi történelemben. Az az Egység, amely
mindenkinek bőséget és jólétet hozott volna.
Mások tudni vélik, hogy a Világegyetem hatalmas és még annál is hatalmasabb, mint amit el tudunk
képzelni és tényleg luxus lenne egy ekkora Univerzumot létrehozni egy parányi kék bolygóért, ahol

állandósult a pusztulás és létezik a félelem. Közben az Univerzumban rend van és mindig ugyanott
kel fel a Nap.
Sok fontos kérdést kellene feltenni még, hogy eljussunk végső következtetésekhez. Egy könyvtár is
kevés volna, ha mindent szeretnénk megvitatni és leírni vagy hogy elolvassuk előző korok
gondolatait és abban keressünk valami támpontot. Megnyugtató választ soha senki sem tud adni,
mert minden egyes olvasó vagy igazságkereső rendelkezik egy nézőponttal és nincs jelenleg olyan
válasz a Földön, amelyet mindenki egységesen el tudna fogadni.
A megosztottság világában, a dualista történelemben, ahol létezik jó és rossz, helyes és helytelen,
képtelenség Egységbe kerülni… látszólag. Miért van ez így és miért kellene elfogadnunk, ha van
más is?
Van mégis egy dolog, amivel nem számoltak egyesek, ami miatt a földi emberiség történelme
gyökeresen meg fog változni a következő években. Ez a valami pedig a Szeretet.
Ez az egy tényező, amely világokat képes megváltoztatni. Ez az egy tényező, amelyért érdemes
megszületni és amiért megszülethetünk. Soha senki nem mérte meg, nem fogta meg kézzel, nem
tapintotta. Nem született rá fizikai törvény és tudományos magyarázata sem létezik, ha úgy
szeretnénk leírni, de mindenki érzi.
Már a fogantatáskor is jelen van. Gyermekkorban kezdődik aztán az igazi történet. Tudósok tudni
vélik, hogy életünk első 3 évében eldől a személyiségünk, az énképünk.4 Ekkor indul a
programozás… megtanulunk viselkedni… viselni egy álarcot, csakhogy elfogadjanak és
szeressenek. Aztán később sem kapunk a világtól soha annyi szeretetet, amely elég lenne a hiány
fedezéséhez, amelyet elszenvedünk. Egész életünkben keressük a boldogságot… és a szeretetet
mindenben.
Sokan és sokat küzdöttünk már az életünkben és még fogunk is.
Hiszem és tudom, hogy szeretni jöttünk a világra, megváltoztatni amit csak lehet.
Van, aki jobbra ment, van aki balra, de mindig megosztottak minket és sokszor még mi magunkat is.
Ezt a világot csak mi magunk tudjuk megváltoztatni és sokan nem tudják még mekkora erő és
energia lakozik bennük. Teremtő energiákkal rendelkezünk születésünktől kezdve. Bármely percben
dönthetünk gondolatainkról, érzéseinkről, szavainkról és tetteinkről.
Állandóan a Szeretet vesz körül minket, ahogyan a természet megújul és ahogyan mindig van új
nap. A Nap is csak süt és nem kérdezi, hogy szereteted-e vagy sem, csak éltet, jót és gonoszt is
egyaránt.
Szenvedély, ami hajt a szeretet felé. Az életösztön, hogy fejlődhessünk és életben maradhassunk.
Mindnek ez a célja, hogy életben maradjunk, mert félünk a haláltól, ami egyszer mégis
bekövetkezik. Hajtunk, mert rövid az élet. Rövidre tervezték, nehogy újra tudd kezdeni, mert ha
idős korodra bölcsebb leszel és tudatosabb, lehet megpróbálnád újrakezdeni.
A célok, amelyeket szeretnénk elérni, amitől többnek gondoljuk magunkat. Elismerést szeretnénk,
mert mindig bizonyítani kell, hogy értékesek vagyunk. De kinek is kell bizonyítanunk?

Egyetlen egy dolog közös bennünk jelenleg a Földön. Mindannyian ki vagyunk éhezve a szeretetre.
Lelkünk mélyén vágyunk valamire, ami hajt és űz, ami miatt életben akarunk maradni a végsőkig.
Az élet és a szeretet iránti vágy. De miért?
Mert mindig lesznek emberek, akik felismerik önmagukban a szeretet hatalmát. A Szeretetnek azt a
csodálatos világát, amelynek csak tükröződései vagyunk itt ezen a Földön. Árnyékunk
önmagunknak. Ez az egy dolog miatt fog megváltozni a világ.
Ha ezt az igazi világot szeretnénk megismerni, közelebb juthatunk a következők által, csak hívjuk
segítségül édes anyanyelvünket… A magyar nyelv csodálatos világában létezik egy szó, amely
dallamában is különleges. Magasan kezdődik, aztán mélyebbre hullik majd újra magasan fejeződik
be, mintegy utalva arra az útra, amelyet be kell járnunk. Ez a szó, a LÉLEKJELENLÉT. Kritikus
helyzetekben szokott feltűnni, amikor segítségre szorulunk. Amikor pl. a halál torkából kell
megmenekülni, mert még valami célunk van a Földön, amit nem teljesítettünk. Amikor ebben az
állapotban vagyunk, minden egyszerűnek tűnik… mindig helyes döntéseket hozunk… olyan
nézőpontból látjuk az életünket, ahogyan a Teremtés látja azt. Tisztán és világosan és olyankor
legyőzhetetlenek vagyunk.
Utal a pillanatra, arra a pillanatra, arra a jelenre, ami az Én Vagyok jelentősége. Mert minden a
pillanatban történik. De mi is ez? Valami külső erő, amely támogat? Angyali védelem, ami erőssé
tesz? Szerencse, amelyben vagy részed van vagy sem? És amikor nincs lélekjelenlét, akkor mi van?
Ez az a kapcsolat a lelkünkkel, ami jelen van, amikor igazán szükség van rá. De hol van akkor,
amikor nincs lélekjelenlétünk? Miért nincs mindig velünk?
Mert elszakadtunk tőle. Mert az igazi döntéseinket átadtuk és folyamatosan átadjuk másoknak.
Elhittük, hogy szükség van pásztorokra, vezetőkre, politikusokra, akik vezetnek bennünket, mint a
birkákat, mert egyedül képtelenek lennénk dönteni.
Elhittük, hogy a munka meghozza gyümölcsét és majd másnap is dolgozni kell menni, hogy holnap
is be tudjunk menni. Mert elhittük, hogy a pénz nem boldogít, de jobb lenne ha lenne és ez vezeti a
döntéseinket. Ha mégis döntéseket kell hoznunk, félünk és ragaszkodunk a múlthoz, hogy ne
válasszuk a nagyszerűbbet. Végső soron hagyjuk magunkat megosztani… aztán uralkodnak rajtunk.
De mindezeket már sokan látják és ismerik, de mi ez a rendszer, ami fenntartja ezt évezredek óta,
hiszen mindig ugyanazok a sémák… és állandóan a hiányra épül, holott a Teremtés egyik aspektusa
a Bőség.
Ritkán van részünk a lélekjelenlétben mert vagy a múltban vagyunk vagy a jövőben. Legtöbbször
az emberek azzal foglalkoznak, ami a múltban történt vagy a jövőben fog történni. Sokszor szólnak
a gondolataink és az érzéseink arról, hogy hogyan tudnánk megjavítani a múltat, miközben nem
vesszük észre a csodát, ami éppen történik velünk és csak sodródunk a történelemben, aminek
végső formálásában vajmi keveset veszünk részt.
Az életünket ledegradálták egy igen alacsony fizikai szintre, amely szinte csak a túlélésről szól és
szomorú, hogy szinte csak ezt adjuk át a gyermekeinknek… és a félelmeinket.
Bizonyára ismeretes a sas meséje, aki a csirkeólban látta meg a napvilágot, mert egy kis hiba történt
a világban. Ilyenek vagyunk mi is, emberek, akik elhittük, hogy kapirgálni kell, kukacokkal

megelégedni és soha nem fogunk megtanulni repülni, mert mindenki ezt csinálja már körülöttünk és
a végén levágnak minket és megyünk a levesbe. A mese formálásában mindenki részt vesz. Van, aki
úgy hal meg, hogy soha nem tudja meg, hogy ő egy sas volt. És van, aki felébred és megtanul újra
repülni. És közben tudni véljük, hogy az Igazság odaát van… a Fátylon túl.
Emelkedjünk hát fel a Fátyolhoz...
Az említett magasságban, a plazmasíkon létezik a híres Fátyol, ahogy szerte a világon mondják: a
„felejtés fátyla” az utóbbi időben sokat veszített „fényéből” . De mi is ez a Fátyol, mire volt jó és
mit okozott az emberiségnek? Ezzel kapcsolatban az Ellenállási Mozgalom már több információt is
megosztott az emberiséggel.5 Ezek az információk segítenek összerakni a puzzle darabokat
azoknak, akik szeretnének egy teljesebb képet látni.
A történet az atlantiszi időkbe nyúlik vissza, de most csak azzal foglalkozunk, ami az Aranykorral
szorosan összefügg.
A Fátyol, amely fenntartja a reinkarnációt. Azt a karantént, amelyben túszul vagyunk ejtve és mint
lélek nem ismerhetjük meg a továbblépés lehetőségét, a fejlődést. Nem ismerhetjük meg a bőséget,
a Teremtés végtelen lehetőségeit, a Szeretet és az Egység határtalan érzését. A múltban, az egyetlen
módszer, hogy egy emberi lény elhagyhassa a karantént, a felemelkedés volt, amikor is minden
fizikai, éterikus, asztrális és szellemi kötődését el kellett engednie az egyénnek. Keveseknek
sikerült, őket azóta Felemelkedett Mestereknek nevezzük.
A kontrollt egy speciális technológián keresztül tartják fenn, amelyet Fátyolnak neveznek. Ez egy
elektromágneses frekvenciazár az alacsonyabb asztrális és különösen az éterikus síkokon, ami
jelentősen megnehezíti a Fény számára, hogy a karantén alá vont Földre megérkezhessen. A
technológiát legegyszerűbben egyfajta éterikus HAARP-ként lehetne definiálni.
A technológia eltorzítja az idő-tér struktúrát kvantumszinten és megnehezíti a közlekedést a pozitív
földönkívüliek számára. A múltban ez jelentősen hátráltatta a pozitív fajoknak a Földdel való
együttműködését.
Csökkenti a tudatosságot és a fénytestet/Mer-Ka-Ba-t deaktiválja. Blokkolja a szabad akaratot és a
pozitív kezdeményező erőt. Ez a technika volt a forrása a rejtélyes hangoknak, amelyek a világ
minden táján lehetett hallani 2012 elejétól, mert ahogy a Fény egyre erősebben tör be a bolygóra,
igyekeznek egyre nagyobb intenzitású programozással ellensúlyozni ezt. Az infrahang bizonyos
központokat blokkol a fizikai agyban és akadályozza a pozitív kezdeményező erőt. Ez a hang az oka
annak a szokatlan fáradtságnak, amelyet sokan tapasztalnak bármiféle érthető magyarázat nélkül. 6
Csökkenti az intelligenciát, eredménye a ködös emlékezet, feledékenység és koncentráció hiány.
Diszharmóniát idéz elő a kapcsolatokban. Ennek a programnak az eredménye a szexualitás és a
szeretet mesterséges elválasztódása, a szív bezárulása, az elme túlműködése és a férfiak és nők
közötti egyensúly megbomlása.
Köze van a szegénységhez is és segít fenntartani ezt az óriási különbséget a Földön, amit
tapasztalunk évezredek óta.
Segíti a mohóságot, az elhízásra való hajlamot és egy negatív énkép fenntartását.

Továbbá olyan implantátumokon keresztül is hatnak ránk, amelyek éterikus/asztrál kristályok.
Ezeket a leszületés előtt helyezték el minden embernek az aurájába, mivel mindenkinek keresztül
kell menni a fizikai leszületéshez a magasabb asztrális/ szellemi síkokról kezdve az alacsonyabb
asztrális és éterikus síkokon át a fizikai világba történő érkezésig. Ezek az implantátumok
eltávolítják az emlékét a korábbi inkarnációknak és ez jelenti a fő okát annak, hogy nem
emlékszünk az elmúlt életeinkre, illetve azokra, akik uralják a bolygót.
Szinte az egyetlen módja, hogy ezt le tudjuk küzdeni az, az, hogy kapcsolatot teremtünk a Felsőbb
Énünkkel, a Lelkünkkel, mert az a Forráshoz kapcsolódik, a Fátylon túl. Ezáltal önmagunk
lehetünk, lesz „lélekjelenlétünk” minden pillanatban és tudni fogjuk, hogy miért születtünk meg. Mi
az a magasabb cél, amit teljesítenünk kellene és nem egy hamis énképet kergetni egész életünkben,
ami lehet, nem is mi vagyunk. Csak elhitették velünk azokat az énképeket vagy valaki más mintáját
(pl. szülőkét) másoljuk és így mindig idegen lesz ez a hely...
Ha ezt eredményesen és sikeresen végre tudnánk hajtani, akkor megszűnne a megosztottság, nem
létezne a háttérhatalmi rendszer, a „MÁTRIX” és eljönne egy jobb kor. (A Mátrix c. film
mondanivalója érvényes a mai korunkra. 7 ) A magasabb síkok Krisztus-tudatosságnak nevezett
energiája lenne az emberek között és létrejönne az Egység közöttük. Valódi teremtés kezdődhetne
meg, mert minden lehetőség adott lenne, hiszen minden rendelkezésre állna.
Olyan ez, mint egy tojáshéj, amelyet kollektíven kellene áttörnünk, ha planetáris szintű változást
szeretnénk elérni. Ha kívülről segítenének, abba belepusztulnánk. Magunknak kell felismerni azt,
hogy át kell törnünk, és át kell lépnünk az árnyékunkon, szabad akaratunkból. Hozzá kell férnünk a
Teremtés magasabb síkjaihoz, akadálytalanul.
Miért fog ez most megtörténni? Mert a színfalak mögött már különböző csoportok megtervezték és
megkezdték azokat a tevékenységeket, amelyek elvezetnek ehhez az áttöréshez. Létezik egy
összefogás az Univerzumban, amelynek most mi is részesei vagyunk. Ez a konferencia és ez a
könyv is egy apró szelete ennek a hatalmas munkának. Ebben nem egy újabb fizikai alkotás a cél.
Nem egy újabb építmény, amelyet háborúk rombolhatnak szét. Nem egy újabb ideológia, amelyen
jót mosolyognak a jövő gyermekei. Nem egy újabb ötlet, aminél egyszer lesz egy jobb. És nem is
olyan, ami ne tudna megvalósulni. Hanem egy olyan Élet, amelynek a gyökerei nem a Földön
sarjadnak, hanem a Fátylon túl… a Forrásnál. A folyamata olyan, mint a magvetés. Ha búzaszemet
ültetünk el, búza lesz belőle. Tudjuk már az ültetés pillanatában, hogy nyáron szökken szárba és
nem kukoricát fogunk learatni.
Létezik egy összefogás, amelynek tagjai hol itt, hol ott bukkannak fel. Nem keresik a hírnevet,
sokszor a háttérben maradva végzik cseppet sem veszélytelen munkájukat. Sokszor nem is pénzért,
hanem mert a szív úgy diktálja. Sokszor esnek el közülük, de mindig lép a helyükbe valaki. Ők
azok, akik képtelenek feladni és addig csinálják, amíg kell és nem ameddig bírják. Ők azok, akik
inspirálnak másokat, hogy miért érdemes küzdeni. Ők azok, akik ébresztik az embereket és
elmondják nekik, hogy sasnak születtek. Ők azok, akik megkapják azokat az instrukciókat, amellyel
Fényt és szabadságot hozhatnak a Földre. Ők azok, akik feltaláltak valami nagyszerűt, mint Nikola
Tesla, Maurice Ward, Tom Ogle, Jan Sloot, 8 de érdekeket sértettek ezért meg kellett halniuk és
azok, akik jelenleg is dolgoznak az Aranykorért immáron más stratégiával. És azok, akik minden
nap azért tesznek, hogy a tudatosságot és a szeretetet szolgálják az Aranykort. Ők azok, akik
igyekeznek kapcsolatot létesíteni a Felsőbb Énjükkel és mindazt, amit felismertek, átadják az

embereknek… Van, aki megír egy történetet, tele kódokkal, jelképekkel, szimbólumokkal, amelyek
hatnak az emberekre. Van, aki gyógyítással foglalkozik és ébreszti az embereket, hogy pl. a rákot
nem lehet legyőzni, mert nincs mit, mert az a gyógyulási folyamat része és sohasem lesz
ellenszere… csak a félelmeket lehet legyőzni és tudatosságot szerezni, felismerni a természeti
törvényeket, amelyek ránk is hatnak. Tovább lapozva erről is lesz szó… Van, aki zenét szerez és
terjeszti a 432 Hz fontosságát, hogy harmónia legyen a világban.9 Van, aki összefogja az embereket,
mert Egységben az erő. Van, aki egyszerűen csak ÉL és nem vegetál, hanem példát mutat
másoknak, hogyan őrizhetjük meg a mosolyt, az életkedvet, a reményt és mi kell ahhoz, hogy soha
ne add fel! A cél a morfogenetikus mező 10 „átírása”, hogy egy új világ jöhessen létre.
Az egyéni kezdeményezőerők, ha a Fényt szolgálják és az igazi Szabadságot, akkor megvalósul az
Aranykor. Mi az, ami összeköti őket? Egy döntés a Fény mellett. Egy olyan döntés, amely mélyen a
lélekben születik meg, egy magasabb szinten a Fátylon túl, amelyhez kitartás és önzetlenség
párosul.
Aki már tapasztalta ezt vagy döntött a szeretet mellett, meg is kérdezik majd tőle, hogy te mit
szívtál? Milyen baromságban hiszel? Miből gondolod, hogy ez a világ meg fog változni, te nem
látod mi történik? Ez lehet az első „visszacsatolás”.
Először kicsit furcsának fogja találni és talán a félelem leheletét is fogja érezni. Fél az elején, hogy
egyedül marad azzal, amit érez. Hogy senki sem fog mellé állni, mert tud valamit arról a világról,
ami a szemnek láthatatlan és amit jól csak szívével lát az ember. És azt gondolja, hogy „kell ott fenn
egy ország” és igen, van egy hely a Létben, ahová szeretne tartozni.
Lehet, hogy téged is vonzottak a lovak gyermekkorod óta, a tágas rétek. Lehet elbűvölve nézed,
amikor egy ló vágtázik a réten… kerítés és akadályok nélkül. Lehet, ezt érzed már régóta, hogy a
lelked szabad és szárnyaló, de gátak, szabályok, megmondóemberek, vélemények és a félelem nem
engedte, hogy érezd és tapasztald is. Lehet, egyedül vagy a szíveddel. Egyedül a zajos világban és
azzal, hogy van, aki mindig jobban tudja mit kellene neked érezni, gondolni és elfogadni. Van, aki
szeretne helyetted dönteni… van aki nem látja azt, amit te… nem érzi azt, amit te… nem gondolja
és nem tudja azt, amit te, pedig ők sem mások, csak nem egyforma falak vannak a szívek körül.
Van, aki bekeríti magát, ne lássák a szívét, ne lássák a szenvedését, ne nevessenek azon, hogy nincs
szeretet a világában. Mások világát kritizálja, becsmérli és figyelgeti… mert az övé sincs rendben.
Egy napon mindenkinek elege lesz ebből a világból… ami hamis, sötét, szürke, félelemmel,
fájdalommal és szenvedéssel teli… és haza akar menni.
Mindenki volt már otthon egyszer az életben… különben nem vágyna el innen.
Te, akik vágyakozol… eljött az idő!
Van, aki lebontja a falait. És már nincs egyedül a szívével. Már nem érdekli mások szenvedéssel teli
világai, amit fenn akarnak tartani maguknak és amihez ragaszkodnak. Nem foglalkoztatja mit
mondanak azok az emberek, akik félelemből élnek.
És igen, kívánja, hogy egyszer az életben szívják azt, amit ő… Igazi szabadságot! Igazi szeretetet!

És ahogy ő, te is rengeteg barátra lelsz majd, testvérre, akikkel egy vagy. Mert közös a nyelv, közös
az érzés, közös a tudat. Egyházak, szabályok, korlátok, határok nélkül. A szeretet nyelve ez, az
elfogadásé, a szabad akaraté, hogy olyan világot teremtsek, amelyben Fény van… Szeretet van.
A jó hír, hogy ez a teremtés már nagyon sok évvel ezelőtt elindult és megállíthatatlan, mert az Élet
feltartóztathatatlan. A Szeretet nem ismer határokat, gátakat, mert nincs ellensége. Nem ismeri ezt a
kifejezést.
Sok emberrel találkozol lehet te is, sokukkal azonnal egy nyelvet beszéltek. A szív a szívhez szól és
oda nem kellenek tolmácsok. Mindenki képes megtanulni ezt a nyelvet… mert nem kell tanulni
csak használni!
Te, aki szeretnéd használni ezt a nyelvet, ne félj! Bármikor megteheted, próbáld ki, emlékszel-e
még rá… ne félj, ha először kinevetnek, lehet nem megy majd elsőre. De egyre jobban olyan lesz a
légkör körülötted, ahol nem érzel majd gátakat és falakat. Mert a döntéseddel elfogadod és szereted
is önmagad… becsülni fogod önmagad és így másokat is szeretni tudsz.
Egy világítótorony leszel vagy már most is az vagy, mert erre van a legnagyobb szüksége a
világnak!

A Fátylon túl, a földi karantén börtönrácsai mögött, egy teljesen más valóság, egy teljesen eltérő
Univerzum létezik. Ha felemelkedsz a földfelszíntől 14 kilométer magasságig kinyúló tachyonmembrán fölé, belépsz a Szeretet Univerzumába. 11
Ezen a bolygón a tapasztalat azt tanítja, hogy az élet keserű és kegyetlen tud lenni. Legtöbbünk
elfogadta ezt valóságunkat alapvetően meghatározó körülményként és megtanultuk, hogy a
másikban való megbízás helyett, jobb inkább nagyon óvatosnak lenni.
Ez az előítélet az alapja a háttérhatalom működésének. 12 Ez tartja egyben az ő valóságukat, minket
pedig rabszolgaként hozzáköt. De ugyanakkor van nekünk egy Lelkünk, mely az ötödik
dimenzióban létezik, és közvetlen kapcsolatban áll a Fátyol mögötti Univerzummal.
De a szeretet az, amivel születünk, a félelmet útközben tanuljuk meg – olvastam egyszer valahol.
Bármikor, amikor hozzákapcsolódunk Lelkünkhöz, belépünk egy olyan valóságba, ahol a
háttérhatalom már nem ér el minket a trükkjeivel és azok nem hatnak ránk. Bármikor, amikor
kapcsolatba kerülünk a Fátyol mögötti Univerzummal, ugyanez történik.
Tehát horizontálisan és vertikálisan is kapcsolódunk. Ez a kulcsa személyes felszabadulásunknak,
és egyben kiemelt fontosságú eleme a bolygó felszabadításának. A Fátylon túl, az Univerzum tele
van Szeretettel. Minden atom, molekula, minden egyes szubatomi részecske Szeretettől vibrál.
Minden élőlény az Univerzumban - kivéve a jelenleg Földön élők többségét - Szeretettelien él.
Bármit tesznek, az a Szeretet megnyilvánulása. Minden gondolatuk és érzelmük ezt fejezi ki.
És hamarosan ez a Szeretet elárasztja és felszabadítja bolygónkat, mert egyre többen kapcsolódunk
hozzá, ráadásul az az 50 éves periódus, amelyben jelenleg is vagyunk 1975 óta, hamarosan eléri a
maximumát. 13 Ez az a tachyon-öv, amely eléri bolygónkat és segít megváltoztatni és
áttranszformálni a negatívat pozitívra, a dualitást Egységre, a sötétséget Fényre. Ez az első fontos
energia, amely alapvető fontosságú a folyamatban, a tachyonok. A tachyonok az első részecskék az

Univerzumunkban és közvetlen kapcsolatban állnak a Forrással. Nem csak az egyensúlyért, hanem
az átalakulásért is felelősek. Az egész galaxis tele van tachyonokkal, azonban a Fátyol és a
különféle technológiák megakadályozzák, hogy eljussanak a bolygónkra.
Ez a folyamat a New Age-es 14 mozgalmakkal gyorsult fel, a 70-es években egyre nagyobb számban
jelentek meg a gabonakörök, 15 egyre többször lehetett hallani a „spiritualitás” szót, egyre több
sajtóorgánum jelent meg a témában, egyre több sci-fi-t és fantasztikus filmet forgattak és 1977-ben
volt egy „próba” amikor Angliában az Asthar Parancsnokság „bejelentkezett” a TV csatornákon, 16
sokakat meglepve. Természetesen mint mindenhová, ezekbe a témákba is igyekezett beleszólni a
háttérhatalom és elferdíteni vagy nevetségessé tenni azt vagy éppen ellene hangolni vagy csak
egyszerűen eltitkolni.
Mára eljutottunk oda, hogy egyre több ember, bennfentes, kiszivárogtató lép ki a nyilvánosság elé,
pl. Snowden 17, Assange 18, Corey Goode 19 vagy a volt kanadai védelmi miniszter 20 és még sokan
mások és mondják el, amit tudnak.
Angliában is közzétették az UFO aktákat, illetve egy apró érdekesség ezzel kapcsolatban, amit bárki
leellenőrizhet: ha pl. az orosz hírcsatorna, a Russia Today (rt.com) keresőjébe beírjuk az „UFO” 21
szót, 275 találatot jelez. Ennek több mint 50 %-a (148 találat) 2015. februárjától a mai napig terjedő
közel 2 éves időszakra esik, a maradék 127 pedig a 2015. február előtti 7 éves (!) időszakra.
De már fősodratú médiának nevezett hírportálok, köztük magyarok is beszámoltak decemberben
érdekes és különleges dolgokról, ahogyan pl. a Pentagon tapsolt el több milliárd dollárt az UFO-kal
kapcsolatban. 22 Egyre nagyobb a nyomás, amit már nem lehet tovább fenntartani és az igazság
mindenre fényt derít, mint pl. a titkos űrprogramokra.
A Szeretetenergia növekedésének szép példáit láthatjuk az állatvilágban. Ha figyelmesebb az ember,
egyre több helyen talál az Interneten olyan példákat és videókat, ahol a különböző állatfajok,
sokszor egymás „ellenségei” közelednek barátságosan egymáshoz és amikor ezeket látja az ember,
csak az „Egység és harmónia” szavakkal tudja leírni azt. Mert a változás mindenre és mindenkire
hat, aki él és mozog, mi sem vagyunk kivételek.
Egyre többen ismerik fel a női és a férfi energiák egyensúlytalanságát a világban és én magam is
tudok olyan találkozókról, ahol éppen az a cél, hogy az istennői energiák minél jobban életünk
részévé váljanak és a nők elfoglalhassák méltó szerepüket a Földön. Nemrégen az arab világban is
megtört a jég… a nők pl. már vezethetnek autót. 23 Apró változás, de nagyon sok energia és munka
van mögötte. Ha valaki már tudatosan, biologikusan figyeli a törvényszerűségeket, rájöhet arra is,
hogy pl. az osteoporosisban 24 szenvedő betegek 80 %-a miért éppen nő. Vagy ráeszmélhetünk,
hogy milyen hátsó szándék van amögött, hogy egyre jobban igyekeznek reklámokkal sulykolni és
befolyásolni a nőket, hogy hogyan nézzenek ki, hogyan fessék magukat, mit használjanak a
KÜLSŐ szépségükért és ezzel durván alakítani az énképüket, figyelmen kívül hagyva valódi
lényüket, ami belül van! Vagy miért akarták lerombolni az istennői szentélyeket Szíriában az
amerikai eredetű, magukat ISIS-nek (!) nevező terroristák. 25 De Palmyra felszabadult és az igazi
Isis istennő energiája most már a felemelkedést szolgálja!
Mindenki érzi valamilyen szinten, a világunk éppen egy korfordulóhoz érkezett. Van, aki pozitív
oldalról látja vagy tapasztalja a változást és van, aki a „több negativitás” részhez áll a közelebb.
Igen, mert a nagyobb mennyiségű Fényt csak nagyobb mennyiségű sötétséggel lehet ideig-óráig

fenntartani… aztán amikor eléri a rendszer a kritikus értéket, összeomlik és nem marad más, csak a
Fény. De gondolom ez sem új, mert a csapból is ez folyik manapság. Egyszerűen csak az van, hogy
sokunknak elege lett abból a világból, amit teremtettünk vagy hagytuk, hogy mások teremtsenek
nekünk.
Ha valaki ki akar nevezni újabb vezetőket, már nem fog menni. Vége. Ha valaki vezetőnek kiáltja
ki magát, az nem tiszta úton jár.
Igen, lesznek olyanok, akik segítenek, esetleg iránymutatást tudnak nyújtani, lesznek olyanok,
akikre hallgatnak az emberek, mert mondanak „valamit”, de nem azért mondják, hogy magukhoz
kössenek (megint) vagy szolgasorban tartsanak vagy rászedjenek. Azok, akik még mindig
ragaszkodnak a régi világhoz, valószínűleg vezetőknek fogják őket nevezni. Ezek az emberek, akik
ehhez ragaszkodnak… nos ők azok, akik még nem tudják vállalni a felelősséget magukért és a saját
döntéseikért, azért a „vezetésért”, amivel a saját életüket kellene vezetni és megteremteni végre azt
az ÉN-jüket, aki valójában bennük él, mert még önmagukat sem ismerik. Újra vissza kell találniuk
önmagukhoz, a lelkükhöz, ahogy kérdezni szoktuk… mit kellene tenned, hogy az légy, aki
valójában vagy?
Találkozókon egyre többször elhangzik, hogy hogyan tudsz teremteni… hogyan tudod
megteremteni a világodat, hogy az legyen kívül is, ami valójában Benned van és ne egy hamis kép,
egy illúzió.
De bármit hallasz a világban, kedves Olvasó… rólam is, bármiről és bárkiről, használd a belső
ítélőképességedet. Sajnos ez csak akkor működik, ha önmagadban egység van és belső harmóniában
vagy önmagaddal, nincsenek jobbról és balról jövő gondolatok… Ezért dolgoznod kell, hogy végre
rend legyen Benned… mert akkor nem kellenek vezetők. Tisztán látod majd az utat, ami nem az
enyém, nem másé, nem a jelenlegi vezetőké, hanem a Tiéd.
Soha nem fogja megmondani senki, aki a „jó úton jár”, hogy kövesd, vagy csak az a helyes, amit ő
mond. Nem is a feladata. Elmondják és segítenek megértetni, hogy mi van most körülötted és miért
nem vagy szabad, még akkor sem, ha ezt akarják Veled elhitetni. Mert akkor nem vagy veszélyes
azokra nézve, akik fenntartják ezt a világot… hogy beteg legyél és fizesd a gyógyszereket… hogy
menj be dolgozni és fizesd az adót… hogy fizess a banknak, akihez életed végéig kötve vagy…
hogy a hiányra építs és lopj, hogy aztán tőled is lophassanak… időt, szerelmet, pénzt, érzéseket,
szenvedélyeket… aztán ráfogják, hogy ez a karmád és ne tiltakozz vagy hidd, hogy nincs Isten,
mert akkor nem hagyna Téged ebben a mocsokban…. csak egyet nem mondanak… vagy azok, akik
eddig ezt mondták és csak nevettek rajtuk…
Az életedért és a világodért TE vagy a felelős. Ha nem látod még pontosan miért is… itt az idő,
amikor előbb-utóbb rá fogsz ébredni. Lehet felvettél egy „nézőpontot” egy ideje… egy ideje
leszoktál a TEREMTŐ ERŐDRŐL… régen használtad már… elfelejtetted volna, hogy van?
Lesz, akinek ez jó hír… és lesz, akinek nem… de eljött az idő, amikor újra használnod kellene.
Most érkeztünk el ide. Sokan már elkezdtek teremteni… ahogy én is, ahogy még nagyon sokan a
világban, akiket ismerek.
Ha esetleg, most félsz… megértem. Abban a pillanatban, ahogy a szeretet felülkerekedik a
félelmeden, nem lesz előtted akadály, hogy újra az legyél, aki, valaha voltál… ott mélyen legbelül.

Ha egy kicsit tudatosan nézed azt, amit sokan leírnak mostanában minden érdek nélkül, rá fogsz
jönni, hogy sem én, sem más nem akar Téged vezetni sehová… ez a nagy helyzet… egyetlen helyet
akar megmutatni… egy tükröt, amiben felfedezheted önmagad… aztán magadon keresztül
másokat… és onnan már csak egy lépés az összefogás és az egység, hogy egy új civilizáció jöjjön
létre ezen a bolygón is, ami a szeretetre és a bőségre alapszik. A teremtés erről szól… nem a
szabályokról, hanem a szeretet káoszáról, hogy azt teremtsd, amit csak szeretnél, mert erről szól az
élet a Földön (is).
Miért vannak pl. meditációk? Mert így tudsz eljutni a leggyorsabban a „tükörhöz” / Fátyolhoz és
közben még teremtesz is. (Lásd az említett Maharishi-effektust.)
Bizonyára hallottuk már azt a mondást, hogy „ha a világon minden 8 éves gyereket megtanítanánk
meditálni, egy generáción belül eltűnne az erőszak a Földről”. 26
És már megint a meditáció 27… illetve hogy harmóniát teremtsünk az életünkben; vagy a tiszta víz
szükségessége, amely „visszavisz” minket a forráshoz és törekedjünk arra is, hogy minél többet
legyünk a természetben…. mind-mind apró tippek.
Ez a legtöbb amit tehetünk és ha mindenki hozzáteszi ezt az apró részét, közösen olyan hatást
válthatunk ki, amellyel befolyásolhatjuk a történelem alakulását. Legyünk végre aktív részesei a
változásoknak!
Mindehhez már csak egy apró mozzanat, hogy lássuk mi mindent mutat példaként a természet,
amely szüntelen próbál velünk kommunikálni… és nekünk MAGyaroknak ez teljesen egyértelmű: a
MAG.
Minden mag belül hordozza az életet és töri át a maghéjat… minden tojás, amely szintén egy
„mag”, belülről törik meg, ha az élet vezérli és belülről töri át a héját… minden gubó, mely
pillangót rejt, belülről bújik ki és szárnyal felfelé… minden anyaméhben, belül fejlődik az új élet és
születéskor halad át a gátakon… minden sejtünk úgy osztódik, hogy a magja kezd kettéválni a
mitózis során és úgy halad kifelé a folyamat…
Már csak az a kérdés, mi mikor kezdjük önmagunkban keresni a megoldásokat és MAGunkban
keresni a válaszokat… mélyen legbelül, szívünkből élni az életet… mert bennünk van a mag, az
élet, egyedül ezzel érhetjük el, hogy a burkunk, a fátylunk, a héjunk megrepedjen, eltűnjön és
virágba borítsuk az életünket. Mag népe, ahogy szokták mondani… De meddig maradunk a mag
népe? Vagy végre kihajtunk és virágba borítjuk a világot… összefogással, EGYségben?
Vizsgáljuk meg mit rejt a nyelvünk, a történelmünk, kultúránk és mit tudunk ebből az emberiség
szolgálatába állítani. Az Aranykor mindenki számára eljön, együtt vagyunk ezen a bolygón, fentről
nézve nincsenek határok, fajok, népek. A megosztottság árnya sokszor rávetül az emberekre és a
népekre egyaránt. Nem ez az amit erősítünk, hanem az, amit hoztunk magunkkal és annak a
döntésnek az ereje, ami idehozott. Ezt kell megvalósítani és nem az egónkat fényesíteni. Amikor
felemelkedünk magasabb spirituális síkokba és megtapasztaljuk a Krisztus-tudatot, már nem
lesznek magyarok, németek, kínaiak… csak az EGYSÉG.
Az már csak hab a tortán, hogy közben pedig itt „lenn” megtanultuk értékelni a szeretetet, mert
tapasztalatunk lett a dualitásról, a félelemről és az elkülönült létezésről.

Honnan tudod meg, hogy ki akar Neked jót és ki nem? Érzed a mondataiban a „félelmet”? Van
benne félelem? Játszik-e a félelem és a kétség energiáival és elülteti-e azt újra és újra a fejedben?
Ha igen, akkor nem akar jót Neked...
Döntsd el végre mit akarsz… bárhogyan is döntesz, mindegyikhez találsz társakat. Kérdés, meddig
akarsz még szenvedni?
Ugye, hogy nem mondtam semmi újat? Tudom, hogy nehéz elindulni… nekem is az volt. De
összefogni bármikor lehet… új barátokat szerezni… bármikor lehet… felébredni… bármikor lehet.
És legalább már tudjuk, hogy mi az igazi akadály és hogyan lehet leküzdeni… mert a Szeretet előtt
nem lehet tartósan akadályokat, Fátylakat fenntartani. Ezért fog eljönni az Aranykor.
És amikor eljön, mindenki fogja tudni és érezni. Mert mindig mindenki szeretetre vágyott eddig,
elfogadásra, be- és visszafogadásra… a Teremtésbe. Ahol „halál sem lesz többé, sem gyász, sem
jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé”, mert nem lesz, ami fenntartsa ezt a rendszert és a lélek,
igazi önvalónk szabadon fejlődhet tovább… és a földi én, ez a koncepció eltűnik végre, az
elkülönült létezés, ami a szenvedés alapja.
Az első percekben sokaknak fel fog tűnni és azonnal érezni fogják szinte a bőrükön a változást.
Lesz, akinek csak egy érdekes jelenség lesz, kicsit fura érzéssel, amikor a jelenlegi földi energiák
átlépik azt a küszöböt, ami beindítja az Eseményt és a Fátyol feloszlik és tachyonáradat önti el a
Földet, amely meg sem fog állni az emberi szívig, ehhez az ősi dimenziókapuig és sarkig kitárja azt
az igazi Élet előtt. Ebben a pillanatban megkezdődik az átalakulás és ez lesz az Aranykor első
pillanata.
Az "Esemény" a kompressziós áttörés pillanata. 28 A kompressziós áttörés akkor következik be,
amikor a bolygó felszíne felett és alatt lévő Fényerők találkoznak középen – vagyis a bolygó
felszínén. Remélem, mindannyian egyetérthetünk abban, hogy a Naprendszerünkön belül léteznek
különböző frakciók, akik a fény oldalán állnak és támogatják a bolygó felszabadítását. Vannak
továbbá különböző frakciók, akik a bolygó felszíne alatt élnek és támogatják a fényt és a bolygó
felszabadítását. Ezek a csoportok haladnak előre a bolygó felszíne felé, mert a bolygó felszíne a fő
csatatér és a központi fókuszpont az egész helyzetet tekintve, amely nem korlátozódik pusztán csak
a Föld bolygóra. Amikor az áttörés megtörténik, azt hívjuk mi "Eseménynek". Az Esemény
pillanatában tulajdonképpen nagyon sok minden történik egyszerre. Ekkor fogják a Fényerők
átvenni az irányítást a tömegmédia felett és ekkor fognak információkat kibocsátani a
földönkívüliek közreműködéséről, a Cabal bűneiről, a fejlett technológiákról, egyszóval ez lesz a
TELJES NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL. Legalábbis ez része ennek. A másik része pedig a
Cabal letartóztatása és a pénzügyi rendszer újraindítása, amit a Keleti Szövetség már nagyon régóta
készít elő. És persze fokozatosan haladunk előre az első kapcsolatfelvétel felé, ami valójában egy
hivatalos kapcsolatfelvétel lesz a földi civilizáció és a galaxisban létező más pozitív földönkívüli
fajok között. Az Esemény lesz a kezdőlökés, aminek során kezdetét veszi ez a folyamat. Nagyjából
így lehetne leírni, hogy mi is maga az Esemény. És természetesen ott van még a galaktikus központi
nap pulzálása is. A galaktikus központi nap egy élő entitás és alkalmanként ennek a pulzálásnak az
energiája összhangba kerül a globális tudatosságunkkal, illetve ennek a tudatosságnak,
felébredettségnek a szintjével. És amikor a kompressziós áttörés bekövetkezik, a tudatosság szintje

elég magas lesz ahhoz, hogy képes legyen fogadni a galaktikus központ megnövelt
energiapulzálását.
Az ESEMÉNY lesz bolygónk számára az áttörés pillanata, mind fizikai és nem fizikai síkon.
A nem fizikai síkon érzékelni lehet majd egy nagy hullámát vagy villanását az Isteni energiának és
fénynek, amely a Galaktikus Központi napból fog a bolygó felszínére érni. ( A galaktikus központi
nap egy objektum a Bak csillagképben.) Ez a Napból érkező speciális fény vagy villanás áthatol a
Földön, és az emberiség egészén (nem fizikai síkon!). Nyugalmat fog árasztani az emberek felé a
szeretet energia fényében, és véget vet a kettősségnek. Ilyen nagyszerű és erőteljes energia eddig
nem volt látható, vagy érezhető a Földön. Mindenki tudni és érezni fogja a Földön, hogy valami
történt. Ez még számunkra is meglepetés lesz, mikor meg fog történni. Ilyen még nem történt
ezelőtt. Egyáltalán nem lesz ijesztő, inkább egy nagyon pozitív esemény.

A fizikai síkon a következők fognak történni:
Az Elit letartóztatása.
Közzététel-nyilvánosságra hozatala az Elrejtett igazságoknak/ eseményeknek, beleértve a
földönkívüliekről szóló információkat is
Egy új igazságos pénzügyi rendszer kezdete, amely jóléti alapokat biztosít mindenki számára
ÚJ Kormányzati/ Politikai rendszer, Oktatási rendszer, Egészségügyi rendszer, Történelem órák, stb.
Az emberiség lassú és fokozatos ráébresztése arra a tényre, hogy léteznek pozitív földönkívüli
fajok, és hogy milyen galaktikus kapcsolataink vannak.
Új fejlett technológia bevezetése
A spirituális fejlődés és gyógyítás lehetősége minden ember számára elérhető lesz a bolygón.
És még sok-sok minden, amelynek örömmel nézünk elébe.
Mit tehetünk az ESEMÉNY előtt?
Készülünk arra, hogy együtt örüljünk az emberiség EGÉSZÉRE váró fényes és szép jövőnek, amely
a bolygó erőszakmentes felszabadítása után lesz érzékelhető.
Mivel nem tudjuk az Esemény pontos dátumát, bölcs dolog lenne, ha követnél néhány egyszerű
elővigyázatossági szabályt:
- Mostantól kezdve tarts otthon plusz 2 hétre elegendő élelmet
- Bizonyosodj meg róla, hogy számodra, és szeretteid számára van elég gyógyszer, amire szükség
lehet.
- Tarts otthon rejtett pénztartalékot.
- Töltsd fel az autód benzintartályát, ha már félig üres.
- Tanulj és tanítsd barátaidat, családtagjaidat.

- Csatlakozz azokhoz, akik ezért a felszabadításért dolgoznak nap mint nap vagy azokhoz a
weboldalakhoz, amelyek folyamatosan információkat szolgáltatnak a helyzetről., ahol annyi
információt szeretnénk biztosítani, amennyit csak lehetséges, hogy együtt tudj örülni velünk,
amikor az egész bolygó, az egész emberiség belép az Aranykorba, az ökoszisztémák
meggyógyulnak, az emberiség alapvető igényeit kielégítik, szabadok leszünk, hogy valóban
teremtsünk és szabadon utazhassunk. Ez megnyitja az utat a fejlődés további lépései felé, a jelenünk
megértésén túl.
Az Esemény idejét nem lehet megjósolni. Sok érintett csoport van világszerte, és számos
információt kell még titokban tartani egyelőre, hogy garantálni lehessen a biztonságukat a
végrehajtandó műveletekhez.
Minden, amit mondhatunk, hogy közeledünk a célhoz. Ez az, amiért ezt az információs és támogató
hálózatot létrehozták, hogy a lakosság felkészült legyen.
Amikor az Esemény megtörténik, mindenki tudatában lesz a levegőben lévő változásoknak, de
tudnod kell, hogy NEM SZÁMÍTUNK SEMMILYEN NEGATÍV KIMENETELRE AZ ALÁBBI
INFRASTRUKTÚRÁKKAL KAPCSOLATBAN:
NEM számítunk:
Áramkimaradásra, vízhiányra, mobiltelefon zavarokra, polgári engedetlenségre, sem az orvosi
ellátás, sem a normál sürgősségi szolgálatok fennakadására.
Teljes valószínűséggel az internet a legtöbb helyen működőképes lesz.
Összességében elmondható, hogy az Aranykor olyanná fog válni, amilyenné ez a felszabadított
civilizáció tenni fogja. Rengeteg segítséget fogunk kapni akkor is, ahogy most is, de ahogy most is,
akkor is mi leszünk a felelősek a saját világunkért és életünkért.
***

Összefoglalás
Az alábbiakat gondolatébresztőnek szánom, mert az emberek többségének el kellene kezdeni a
válaszok után kutatni és nem megelégedni azzal, amit a tömegmédia szolgáltat nekik. Hamarosan
egy Aranykor köszönt be az emberi civilizáció életébe. Így vagy úgy, mindenki érzi ezt, hogy óriási
átalakulás zajlik jelenleg Földünkön. Nem vagyunk egyformák, de egyben biztos vagyok, hogy egy
planétán száguldunk a Végtelenben és ezért senki nem marad ki ebből a változásból. Minden és
mindenki hatással van a másikra. Lehet, még nem fedezte fel mindenki, hogy gondolatai, érzései
igenis hatással vannak a Földre.
A Földet körülvevő Van Allen öv alső rétegében létezik egy plazmaképződmény, amelyet egy fiatal
ausztrál csillagász hölgy fedezett fel két éve. Mi ez és mióta van ott? Még keresik a tudósok a
magyarázatot…
Vannak más információk is róla és köze van az Aranykorhoz is?

Van még egy dolog, amivel nem számoltak egyesek, ami miatt a földi emberiség történelme
gyökeresen meg fog változni a következő években. Ez a valami pedig a Szeretet. És mi köze van
mindehhez a Szeretetnek?
Ez az egy tényező, amely világokat képes megváltoztatni. Ez az egy tényező, amelyért érdemes
megszületni és amiért megszülethetünk. Soha senki nem mérte meg, nem fogta meg kézzel, nem
tapintotta. Nem született rá fizikai törvény és tudományos magyarázata sem létezik, ha úgy
szeretnénk leírni, de mindenki érzi. Egyetlen egy dolog közös bennünk jelenleg a Földön.
Mindannyian ki vagyunk éhezve a szeretetre. Lelkünk mélyén vágyunk valamire, ami hajt és űz,
ami miatt életben akarunk maradni a végsőkig. Az élet és a szeretet iránti vágy. De miért?
És hogy kapcsolódik össze a lélekjelenlét a Fátyollal? Milyen világokat köt össze?
Mi magyarok mivel tudjuk szolgálni az Aranykort és mi az, amit felfedezhetünk magunkban?
Magunkban? Igen, mert minden mag belül hordozza az életet és töri át a maghéjat… minden tojás,
amely szintén egy „mag”, belülről törik meg, ha az élet vezérli és belülről töri át a héját… minden
gubó, mely pillangót rejt, belülről bújik ki és szárnyal felfelé… minden anyaméhben, belül fejlődik
az új élet és születéskor halad át a gátakon… minden sejtünk úgy osztódik, hogy a magja kezd
kettéválni a mitózis során és úgy halad kifelé a folyamat…
Haladjunk hát és borítsuk virágba a világot, lássuk, mit rejt a mag…

Pár mondat az Aranykorról

Az Új Aranykor létrejötte – avagy mi történik a Fátylon innen és azon túl
A felejtés Fátyla. De mit is felejtettünk fel? Talán szeretni és élni? Milyen fátyol
mögé bújtattuk valódi lényünk és miért? Ki bújik meg mindezek mögött és miért
hiányzik mindig valami az életünkből? A Fátyol, ami elválaszt. A Fátyol, ami gátol…
de már nem sokáig.
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