Az Élő Föld és az Élő Univerzum,
mint teremtett ökoszisztémák
A jó - a rossz és a gonosz milyen módon részei a teremtésnek?

Deák Bárdos András

Kérdéseink az Aranykor kapujában
Az élet komplexitása a földi ökoszisztémákba egyértelműsíti a magasabb rendű szellemi
irányítást. A szellemi síkok komplexitása, igazodik a teremtett, megnyilvánult világ
összetettségéhez. Ezek, mint szellemi ökoszisztémák, hierarchiák, élő társulások léteznek a
teremtés szellemi szféráiban.
Mi emberek hogyan tudunk itt a magunk által teremtett világunkkal együtt helyesen bele
illeszkedni ebbe a szellemi sokszínűségbe, a teremtés komplexitásába?
Mi van, ha a dualitás, a jó - a rossz, a harmónia - a nehézség része az eredeti teremtésnek,
míg a gonosz, a fájdalom kultúra pedig csak egy hiba, egy anomália a teremtésben? Mi van,
ha ez az anomália, ha a gonosz csak jól álcázza magát a dualitás torzított változatú
filozófiájában. Mi van, ha a szenvedés nem szükséges része a teremtés fejlődésre irányuló
törekvéseinek?
Elképzelhető, hogy a Kis Énünk, az egónk, az Alacsonyrendű Elménk, a gonosz fájdalom
kultuszának a lenyomatai bennünk? Fizikai és kulturális implantok segítségével szépen lassan
kifejlődött, megerősödött és tudatosságot, isteni minőségünket elnyomó rendszerek?
Az Új Aranykor Fény kultúrájában ezekre a kérdésekre helyes válaszokkal fogunk rendelkezni.
Addig is próbáljunk meg válaszolni rájuk a mai tudásunk szerint.

Bevezető.
Az Aranykor konferencia feladata, az Aranykort megalapozó teremtő erő kiárasztása. Az új
tudások és az örömhír terjesztése.
Ez egy nemes és szép feladat! Örömmel vállaltam. A legnehezebb kérdés az volt, hogy kihez
is szóljon.
Azokhoz, akiknek már mindennapi realitás az aranykor eljövetele?
Vagy azokhoz inkább, akiknek inspirációkra, új tudásra, felismerésekre van szükségük, hogy
be tudjanak lépni az Aranykor kapuján?
Vagy a megrögzött szkeptikusoknak próbáljak érveket felsorakoztatni, akik a 100 év
felhalmozott tudományos eredményének súlya alatt sem képesek elengedni a Sötétség
kultúráját?

Azt lehet mondani, világunk szét van szakadva, olyan részekre, akik nem értik egymást. S
ezek a távolságok fokozatosan nőnek. A régi világ és az ébredőben lévő tömegek közötti
távolság dimenzió váltás nagyságrendjéhez közelít, mint amikor két világ létezik egymás
mellett. Az egyikből nézve a másik szóhasználata, fogalom köre teljes érthetetlen, de
leginkább értelmetlen.
Közben pedig mindenhol érezhető, a társadalmi elégedetlenség, minden emberből árad a
változás utáni vágy. Csak még a megoldást jelentő irányok nagyon eltérőek.
Aztán itt van a tapintható változás és az új tudások napról napra fokozódó, folyamatos
meglepetést okozó mértéke. A nyúl üregnek elképzelhetetlen mélysége. Melyik megértési
szintemen szóljak, miközben az is hétről - hétre fejlődik.
Leginkább mintákról fogok írni, személyes impresszumokról, amiket, ha te is megfigyelsz,
akkor felismerések származhatnak belőle.
Fontos: Az írásom egyéni szintézise a hivatkozott műveknek, és új tudományos
felfedezéseknek, ezért azok ismeret nélkül a megértése nehézségben ütközhet.

Ébredés
Kék az ég és zöld a Fű, minden rendben van a világunkkal folyamatos fejlesztések zajlanak
benne a kultúránk fennmaradása, „fejlődése” érdekében. A számítástechnika fejlődése folytán
a jövőben a transhumanismus „szép új világa” vár. Ez a hivatalos narratíva.
Aztán elhúzzuk a függönyt, vagyis a fátyol mögé kezdünk nézni és eleinte hihetetlen sötét
dolgokra bukkanunk. Ezen valószínűleg már sokan végigmentünk. A pénzvilág, a
központosított média, a titkos társaságok, az Illuminátusok, a Fekete Nemesség, a Rotschildok
és rájövünk, hogy ezek is csak alvállalkozók egy sátáni gonosz játékban.
Aztán megtalálod a szellemi vonalait a sötétségnek, a meghamísított vallásokat keleten és
nyugaton, a Vatikánt, a Jezsuitákat, a Sátánistákat, a 13 vérvonalat, aztán a földönkívüli
alvállalkozóit a gonosz Birodalomnak, a hadseregeit: a szürkéket, a reptiliánok, a
drákonidákat, s végül eljutsz a szellemi forrásukig a kaptártudatot fenntartó forrásukig a Yalda
Baoth entitásig, egy Bukott angyalig és az ő teremtményeikig az Arkchonokig. S végül
rátalálsz, arra a teremtési anomáliára, ami mindezt lehetővé tette, az elsődleges anomáliára,
a Csalabi Yau terekre, amibe belebuktak a teremtés magas szintű angyalai, ami által
létrejöhetett a fény elárnyékolásának technológiája, az gonoszság eredete, és végül a teljesen
kifejlett gonosz.
Rájössz, hogy alig találsz kapaszkodót a hagyományos tudományos világképed nézőpontja
szerint, az igazsághoz vezető úton. Rájössz, hogy hihetetlen háborúk dúltak és dúlnak az
eredeti teremtés ellen, az isteni fény, a szeretet - szerelem isteni energiái / eszenciái ellen, az
emberiség és a te felemelkedése ellen. Hogy az igazság el van temetve nagyon - nagyon
mélyen a felszín alatt, a kultúránk mélyén, a közösségi tudatunk mélyén és az önmagadnak
hitt egós elméjű Kis Éned mögött.
Még önmagunkat is hamisságok zsákutcájaként látjuk viszont a felébredés kezdetén.
Ez igen döbbenetes és sokaknak fájdalmas folyamat az elején.
S végül elkezdesz teljesen felébredni. Húuuu…
A nyúl űregének mélységére még visszatérünk.
Szóval maradjunk a fátyol elhúzásának mintájánál.

Egyik legfontosabb feladatunk a mai tudásuk szerint az élet fogalmának újra értelmezése.
Ezzel párhuzamosan pedig önmagunk, mint Ember / Istenember megismerése.
A Wikipédia szerint az élet meghatározása a természettudományok legnehezebb feladatai
közé tartozik. A materialista tudomány zsákutcájából ez lehetetlen is! Ami az élet nagy
játékából csak egy iciri - piciri részt az anyagi, biológiai és a kémiai folyamatokat vizsgálja.
A helyes mélységű vizsgálathoz bátran neki kell rugaszkodni és kiterjeszteni a
megvizsgálandó dolgok körét, ami az élet jelenségét képviseli és okozza.
Élet = Lélek = Szellem = Tudat = Teremtő, Isten, vagyis a Teremtést kell megismerni
mindehhez.
Aki, nyitottan a jelenségek mélyére megy és nem akad el félúton a paradigma váltásban, - mint
akik csak a Forrásmezőben, vagy a Morfogenetikus mezőben, mint az élet végső forrásban
való gondolkodásban, - azok eljutnak a fenti kérdés megválaszolása közben a teremtés
megismeréséig.
Nehéz vállalkozás a tökéletes fogalom tisztázás, mivel a jelenlegi sötétség kultúránk a
teremtés területén lévő a szavaink valódi jelentéstartalmát szándékosan összekuszálta. Alig
találsz, tudás rendszert, vagy két embert, aki ugyan azt érti ezek alatt szavak alatt.
Fent egyenlőséget tettem a felsorolt fogalmak közé, amin lehet elmélkedni, hogy melyik miben
különbözik a másoktól. De, amit bizton állíthatunk, hogy ezek hasonló fogalmak és ugyan
annak a komplex jelenségnek más – más oldalai, megnyilvánulásai.
Amikor valaki a földi életet tanulmányozza valami hihetetlen komplex dologgal találkozik. Aki
őszintén nyíltan és alázattal néz rá az élet jelenségeire, azok mind rájönnek, hogy itt valami
magasabb rendű irányításnak kell lenni. A földi ökoszisztémák harmonikus életet támogató
működése elképesztő zsenialításról, kreativitásról árulkodik.
Az élet komplexitásának eredményeként, ma már sokan eljutottak az intelligens mögöttes okok
felfedezéséig. Talán a teremtés szót nem merik már használni - a vallások általi elegyszerűsítő
(meseszerű) magyarázata és a tudományos gondolkodás szerint meghaladott, lejáratott volta
miatt, - de helyette nagyon hasonló szinonim fogalomként az intelligens tervezés (Intelligent
Designe) megnevezést használják.
Az egyik legkeményebb kérdés a dolgok mélyére hatolva, hogy ha az élet hagyományos
fogalomkörét, a darwinista véletlenek sorozatára épülő evolúciót meghaladjuk, ma már
tudományos megalapozottsággal átléphetünk az Intelligens Tervezés fogalmának szintjére.
De, mi a helyzet a nem élő dolgok, az anyag és az egész univerzum oksági forrásával? E
mögött is lehet szellemi intelligencia a jelenségeinek összetettségét és harmóniáját ismerve?
Az intelligens tervezés tudományos képviselői ugyan elutasítják a teremtés pár nap alatti
vallásos szövegekben megjelenő időintervallumát és az intelligencia forrását sem nevezik
néven, de azért mert egy fogalom bizonyos értelemben meghaladott nem biztos, hogy teljesen
ki kellene dobni és új puhább fogalommal kellene helyettesíteni. Minden új tudományos és régi
archaikus tudás is abba az irányba mutat, hogy a teremtés folyamatosan zajlik, ma is pillanatról
pillanatra. Én is ebben az értelemben fogom használni a továbbiakban ezt a fogalmat. A
folyamatosan zajló teremtést, az egyszerűség kedvéért csak teremtésnek nevezve. Túllépve
azon az áltudományoskodó, tudományosnak tűnő korrektségen, hogy a „meghaladott”
vallásos világkép fogalomköreit nem előnyös használni.
Az anyagi világgal kapcsolatos számos új felfedezés is, abba a végkövetkeztés irányába
mutatnak, hogy a teremtésük, jelenleg is folyamatosan zajlik.

Az egy pontban történt ősrobbanás, mint minden anyag egyidejű forrásaként elhíresült
elmélete, tarthatatlan állapotba jutott! Helyette pedig szépen lassan kibontakozik egy
folyamatos keletkezési (teremtési) képlet, mint az anyagi Univerzum minden pontján beáramló
teremtő energia (valójában intelligens eszencia = isteni fény a régi szóhasználat szerint)
jelensége érhető tetten a létrejövő „anyagi” jelenségek magyarázataként.
Érdekes megfigyeli a materialista tudomány kiinduló dogmáit, mennyire hasonlítanak az általa
meghaladottnak mondott vallásos világkép dogmáihoz. Egy időpillanatban, egy forrásból
kiáradó anyagi univerzum ősrobbanás elmélete. A semmiből való kiáradás után jött létre az
univerzumunk, elégé furcsán szinkronban van a vallásos megfogalmazással, csak más
szakmai kontextusban.
Amikor újra eljutunk az egységes teremtett világképhez, akkor kibontakozik előttünk a
megnyilvánult világ mögötti oksági rendszer, mint az életnek és mindenek a forrása a szellemi
világ és annak rétegeiben a szellemi hierarchiák.
Érthetővé válik, hogy az általunk élettelennek nevezett anyag és energia, ha mind egy és
ugyanannak az élő teremtő rendszernek, tudatnak, Isteni hierarchiának a megnyilvánult része,
akkor már az anyagot sem lehet hagyományos értelemben élettelennek tekinteni. Az
intelligens forrásuktól elválaszthatatlanul létező megnyilvánulások tudatos léte egy egészen új
világképet fognak eredményezni, amely alapja lesz az új Aranykori kultúránknak a végbemenő
paradigma váltások és felemelkedés eredményeként.
Az Élő Föld és az Élő Univerzum, mint teremtett ökoszisztémák.
A fenti állítások tudományos bizonyítás és a köznapi gondolkodás részévé válása az Új
Aranykor eljövetelének feltétele lesz. A jelen tanulmány terjedelmében nem tud tartalmas
bizonyításba bocsátkozni, de ebben a fejezetben kiemelek egy-egy számomra fontos
gondolatat és tanulmányt, amiknek az ismerése jelentős gondolkodási transzformációhoz
segíthet.
Az elmúlt években lehetőségem volt az életet tanulmányozásával mélyebben foglakozni, egy
ökológiai kutatás keretében is. Ezért tudok mutatni jó pár érdekes mintát.
A magyar nyelv, az ősi (valószínűleg földönkívüli) eredete folytán, az egyik legtöbb
bölcsességet őrizte meg a teremtés tudásából.
Nézzünk rá az élet szavunk bölcseleti tartalmára. Élet szótöve az él, ami furcsa mód több olyan
eszköz meghatározó rész, ami akár élet ellessen is lehet használni. Kés, balta, kardnak is van
éle. De ott van éles eszű és éles látású, hallású szókapcsolatban is, mint egyértelműen a
hatékonyság szinonimája

Az éle valaminek, egy szűk sávban jelentkező nagy hatékonyságra nagy potenciálra utal. Pl.
egy eszköznek a nagy hatékonyságú része, ami
a feladatot, pl. az elválasztást elvégzi. Egy
magasabb rendű entitásban, ami a feladatot
hatékonyan megoldja = éles eszűség. Aki a
dolgokat jól szét tudja választani, meg tudja
különböztetni,
éles
látású.
Röviden
megfogalmazva egy szűk sávba létező nagy
potenciál!
Az figyelhető meg, hogy az élet egy szűk sávban
igen
magas
potenciállal
rendelkező
megrendíthetetlen eszencia.

1. ábra az Élet egy szűk sávban igen magas potenciál

Valójában ez az állítás úgy igaz, hogy az élet egy adott organizmusra jellemzően egy szűk
sávra igaz. Azon kívül pedig a nem az ö élet területe van. Ott számára a halál van.
Mit tudunk az organizmusok értékek között, sávban való működéséről?
- A sav-lúg skálán van ideális szintjük. A legtöbben a semleges 7,2-7,4 körüli sávot
kedvelik.
- A testhőmérsékletük is sávok között optimális. Az álatoknál ez kötöttebb, mint a
növényeknél.
- A szívverés, vagy a légzés, a vérnyomás, a vércukorszint, a vérzsír stb. mind egy
meghatározott sávban optimális.
Valójában itt nagyon komplex egymásra épülő anyagi, energetikai, éteri, információ forrás és
intelligens szándék rendszerek egymásra épüléséről van szó. Erről később lentebb bővebben
is írok.
Ebből az információ és szándék területéről tudunk a legkevesebbet: a minőség és a forrás
oldaláról.
Az élet egy adott sávban magasan szervezett funkciók, információk, szándékok, összessége,
szinte elpusztíthatatlan stabilitással. Amikor szélsőségesen kikerül ebből a sávból, akkor
elindul az elmúlás, a halál útján.
Amikor csak időlegesen billen ki ebből a sávból és van még ereje visszatérni a saját Életére
jellemző sávba, mert az immunrendszere, szimbiótái, a gondolatai, a teremtő ereje, stb. ebben
segítették, akkor minden megy tovább.
De, amikor végleg kibillen és az elmúlás útjára lép, akkor a természet rendje szerinti (általunk
tévesen patogénéknek, kórokozóknak nevezett) organizmusok kísérik el a testét az elmúlás
az „újrahasznosulás” útjára.
A természet rendje szerint nincsenek korokozók! Nekik is megvan a hasznos funkciójuk.
Csak a halál kultúrájának eluralkodása, miatt vívunk minden természeti jelenség ellen is
háborút, Ahelyett, hogy tudnánk, hogyan kell az életet magas potenciálon tartani, ugyan is ott
nem vagyunk táptalaja egyetlen korokozónak sem.

Miért van az, hogy még a
leghalálosabb betegségek, mint a
pestis a kolera, sem viszi egy terület
teljes lakosságát? Miért van, hogy
halálozási rátájuk „csak” 30 - 50 %-os,
ritka esetben 70%-os volt a történelem
folyamán. Ezek a természet által
előállított legerősebb korokozók.
Az emberek másik fele, akik ápolják és
temetik az többieket, érintkezve a
betegséggel köszönik, szépen sincs
semmi bajuk, jól vannak.
Mi ennek az oka?
Minden
vírusnak,
baktériumnak,
gombának, ugyancsak adott fajra
jellemző
sávban
van
az
életképessége. A szakirodalom ezt
megfelelő
táptalajnak,
kedvező
környezetnek nevezi.
Az adott egyedre jellemző élet sávjában csak a vele szimbióta fajoknak van támogató
környezet, un. táptalaj. S csak saját magas potenciálú élet sávjából való kikerüléskor lesz
táptalaja a korokozóknak! Lásd influenzajárvány, bárányhimlő, kanyaró, stb. nem leszelel
mindenképp beteg! Akkor, amikor magas potenciálú élet vagy = egészséges vagy = egész
vagy = egységben vagy a teremtéssel, a természettel harmóniában együttműködő egységben
vagy.
Az adott fajra jellemző élet a saját sávján belül védett a korokozókkal szemben.
Pontosabban nem táptalaj számukra! Nem igaz, hogy nincsenek jelen folyamatosan az
általunk betegségnek tartott kórokozók. Csak a ritka, vagy terület idegen járványok terjednek,
érintkezéses átadással. A helyben honosak, mint az influenza, e coli, a Human papiloma, a
növényeknél a fuzárium, lisztharmat, stb. azok mindig ott vannak körülöttünk, és egyszer csak
valahol, valaki táptalaj lesz a számukra. Ekkor tudnak elszaporodni. Ekkor leszel beteg! De
előtte ki kellett kerülni az élet, vagy más néven az egész-ség sávjából!
Még a mennyiségi támadás eset sem igaz, amit a közbeszédben mondanak. Ha valami éppen
nem táptalaj számukra oda mindegy, hogy mennyi millió baktérium, vagy vírus kerül, nem
tudnak elszaporodni rajta.
A táptalaj fogalom a mikrobiológiai tenyésztő edény táptalaj fajtái alapján került a
szóhasználatban és elég jól kifejezi a körülmények összességét a működési sávot. De az
Életben sokkal többről van szó, mint fizikai, kémiai körülményekről!
A teljes és helyes megközelítés csak a szakrális világnézet és a valós tudományos ismeretek
együttes alkalmazása esetén valósítható meg.
S ez mind igaz a termesztett növényeink, állatok és a haszonállatok esetének is.
A jó gazda tudja, hogy támogassa az gondjaira bízott életet, hogy az midig a lehető
legmagasabb egészség potenciálján, valójában a legmagasabb minőségén létezhessen.
A termőtalaj = teremtő talaj a magyar ősi szómágia bölcselete szerint.
A teremtéshez / termesztéshez tudás kell az élet valós működéséről.
Sok dologról állítja a tudomány, hogy black box számára, mert nem érti. Pedig, amikor tudjuk,
hogy hiányos tudással rendelkezünk, akkor a nem tudásunkhoz méltó alázattal kéne

belenyúlni a témába. De a mai egós, nagyképű kultúránk az egységtudat és tudás hiányában,
élet és teremtés ellenesen működik! (pl. a vegyszeres mezőgazdaság, vagy a materialista
orvostudomány).
Ezt nevezzük mi a sötétség kultúrájának, melyet itt a földön minden érző lény fájdalomként él
meg.
Az élet mögötti szellemi hatóerőről és képességeiről.
A David Wickok könyve a Forrásmező címmel több 100 tudományos példát hoz fel a fenti
állítás alátámasztására. Mindekképpen hasznos olvasmány a jelen tanulmány megértése
szempontjából.
Ezenkívül ajánlott információ forrás:
Az evolúció tudományos megkérdőjelezése című film, 25 elismert szakember új kutatásait és
felismeréseit mutatja be: http://indavideo.hu/video/evol1
Továbbá ajánlott dokumentumfilm, az élő rendszerek mögött meghúzódó szervező
információs mezők felfedezését bemutató dokumentumfilm? http://indavideo.hu/video/mez1
Igaz mindkét anyag megmarad óvatosságból a tudományos korrektség azon szóhasználati
mezsgyéjén belül, hogy az intelligens teremtés / tervezés fogalomköröket nem viszi tovább
Isteni, vagy Szellemi eredetű forrásig. De lényegében az Isteni teremtésről beszélnek
tudományosnak tűnő fogalom használattal.
Amikor valaki a földi életet tanulmányozza valami hihetetlen komplex dologgal találkozik. Aki
őszintén nyíltan és alázattal néz rá, azok mind rájönnek, hogy itt valami magasabb rendű
irányításnak kell lenni. Csak egy - két példát emelek ki ezekből az anyagokból, hogy rá
irányítsam a figyelmet a magasabb rendű intelligenciára egyértelmű tetten érhetőségére az
Élő rendszerek tudományos vizsgálata során.
Mindegyik példánál elgondolkodtató, hogy a folyamatot végig vezénylő információ honnan
származik? S az összetett információ átadást vezénylő folyamat kottakönyvét ki milyen
szándékkal hajtja végre. Még, ha a kutatások nagy részében nem is érintik ennek a
megválaszolását, azt más kutatásokból lehet tudni, hogy a vezényelt folyamat
bonyolultságához méltó mennyiségű kódolás nem található az résztvevő génekben.
Az emésztőrendszerben lévő baktériumok gén cseréje bizonyos új enzim előállításához. A
genetika fejlődése és a vizsgálatok olcsóbbá válása lehetővé tette, hogy az ember
emésztésében szimbiótaként együttműködő baktériumokat működés közben megfigyeljük.
Itt figyeltek meg először oksági géncserét két emésztőrendszeri baktérium között, hogy egy új
táplálék (pl. egy indiai fűszer) megemésztéséhez szükséges enzimeket előállítsák. Az
evolúciós elmélet szerint alacsonyrendűnek titulált mikrovilág honnan veszi az információt egy
ilyen feladat elvégzéséhez. A véletlenszerű mutációk nem adnak magyarázatot erre a gyors
megoldásra. Egyáltalán az emésztő rendszeri baktériumaink, honnan tudják, hogy ilyen új
feladatot kellene elvégezni. Ha nem egy nagyobb intelligens rendszer részeként működnének
erős együttműködésben. / Kenyeres István mikrobiológus Professzor előadás az Agrofutura
2015-ös talajélettel kapcsolatos workshop-ján. /
Dohányfüst és hideg gőz rá fújása ostoros egysejtűek tenyészette. A füst irítáló hatása miatt
egy idő után megfigyelhető volt, hogy előle igyekeztek elhúzódni az egysejtűek. Míg ugyan ezt
a hideg gőzzel érintkezők nem produkálták. Hét generációnyi szaporodásuk alatt a kísérletet
szüneteltették és a hetediknél csak hideg gőzt fújtak rájuk. Az a populáció, amelyik elődeit 7
generációval korábban dohányfüsttel terheltek a hideg gőztől is hasonló elhúzódó jelenséget
produkáltak. Hogy képes emlékezi a baktérium 7. generációja? Mai tudásunk szerint szervi
hiányosságai miatt nem képes erre. /L.R. Habbard Dianetika 1950 /

A DNS kód újraírásának, vagy helyreállításának képessége ugyan csak nehezen elképzelhető
az anyagtól független intelligens beavatkozás nélkül.
Ami közismert példa, a csúcsra nemesített növények (pl, a gabonák) pár generáció keresztül
tartják meg képességeiket, tulajdonságaikat és utána vissza állnak egy eredeti stabil
génállományhoz, visszarendeződnek.
A genetikai javítás egyik csodálatos példája, ahol Francis Hiting 1982 kutatásában a
gyümölcslegyeket próbáltak genetikai változásokra bírni. Kezedben sugárzással igyekeztek
felgyorsítani a mutációt az egyedekben és figyelték, hogy a létrejövő változásokat.
Megállapították a gyümölcslegyek minden körülmény között gyümölcs legyek maradtak.
Egy másik esetben eltávolították a szemek kifejlődéséért felelős géneket és 5 generáció múlva
újra volt szemük a gyümölcs lényeknek.
Ezek a növényi és „alacsonyrendű” álatok általi rendkívüli emlékező képességek csak akkor
képzelhetőek el, ha az anyagi rendszer felett működik egy energetikai és egy információ
hordozó részeg is. Ami látható módon szándékkal és erős képességekkel rendelkezik az
elképzelésének véghez vitelére. / D. Wilcock Forrásmező 244. oldal /
Nézzünk „magasabb rendű” állatokkal folytatott kísérletre példát. 1971-ben biológusok 5 pár
gyíkot a dél adriai partok egyik szigetéről – ahol rovarokkal táplálkoztak – elvittek egy
szomszédos dús növényzetű szigetre. Amikor a biológusok 2004-ben visszatértek azt
tapasztalták, hogy az eredeti állatok leszármazottai jelentősen megváltoztak. Mindegyik
változás azt segítette elő, hogy áttérhessenek a növényi táplálkozásra. Ehhez megváltozott a
fejük mérete a harapásuk erőssége és még az emésztő rendszerük is átalakult, ami
alkalmassá tette őket a növények megemésztésére. A gyíkok kevesebb, mint egy
százalékának ilyen az emésztőrendszere. Mindezt a gyors és komplex DNS átrendeződést 36
év alatt érték el. Daly Galaxy cikkében irt erről Dunkan Irshick az Univerciti of Massachusettts
professzora / D. Wilcock Forrásmező 245. oldal /
Egy másik érdekesség, hogy az ember, akit a földi evolúció csúcsának tekintünk, aki öntudatra
ébredt és gondolkodni tud, meg tudja valósítani elképzeléseit, szándéka szerint épített fel
bonyolult társadalmakat, és alkotott hihetetlen eszközöket, valósit meg űrutazást, tudatosan a
testén belül, még egy sejtosztódást sem tud levezényelni, vagy akár csak egy egyszerű testi
paraméterét arrébb állítani, mint pl. a vérnyomását, vagy a test hőmérsékletét. Nem, hogy
képes lenne önmagán belül egyetlen egy DNS-ét is bármilyen irányban megváltoztatni. Vagyis
a jelenlegi emberi tudatosság még kevés ennek az elvégzéséhez. Mint ahogy a fenti
egyszerűbb életformák esetében is feltételezhető, és az ember szintjén is tetten érhető, hogy
a testünk vegetatív élet funkcióinak irányítása az univerzális magas intelligenciának egy része
által van üzemeltetve. / Echart Tolle Új Föld című könyve /. A élet egy univerzumbeli élő
ökoszisztéma részeként van jelen itt a földön.
Egyetlen sejt, egyetlen tevékenység láncának komplexitását érdemes megnézni a 15. perctől
látható animáción: http://indavideo.hu/video/evol1
Az új tudományos ismeretek tükrében a testünkről is kijelenthetjük, hogy egy emberi testünk
is egy ökoszisztéma részeként létezik. „Az emberi sejtek mellett ugyanis idegen szervezetek
népesítik be a testünket. A szervezetben a baktériumsejtek száma tízszerese a miénkének.
Azért tűnünk mégis emberi lénynek nem pedig baktériumnak, mert a sejtjeink jóval nagyobbak
e mikroorganizmusokénál. A mikrobiális (baktérium, vírus és egysejtű gomba) génekből pedig
háromszázszor több féleség található a szervezetünkben, mint az emberi DNS-ben. Ráadásul,
az emberi genom nagy részét is idegen, elsősorban vírus eredetű szekvenciák alkotják.”

/ https://varosikurir.hu/testunt-nem-csak-mienk-az-emberi-mikrobiom/ / Egyes számítások,
amik az emberi genom nem működő, alvó részeit is figyelembe vette ehhez a számításhoz,
98% idegen és 2% humán genom aránnyal számol.
Ezekből az információból az egyik legmegdöbbentőbb következtetés, hogy az emberi
szervezetnek ahhoz, hogy egészségesen működni tudjon, minimum háromszor több nem
humán genetikai információra van szüksége! Ezek után a kóros ego nézőpontja szerinti
felnagyított, eltorzított én kép, mint önállóan és elszigetelten létező elképzelés nem tartható.
Sokkal inkább a mi együtt és együttműködésben lenne / lesz az univerzálisan is helyes
nézőpont.
A Gaia elmélet, ami a földi ökoszisztémát, mint egy rendszert vizsgálva, arra a szintetizáló
követeztetése jutott, hogy a földi ökoszisztémák önszabályzó rendszerei úgy működnek együtt
összhangban, már év milliók óta, hogy az életet támogassa. Minden szabályzó
mechanizmusukkal, amivel a komplex földi ökoszisztéma egyensúlyát befolyásolja, de még a
légkör összetételét, a tengerek és a felszín átlag hőmérsékletét, a talajok állapotát is beleértve
az földi élet támogatásáról szól. Úgy tűnik, hogy a Föld Anya az élet szolgálatába van állítva.
A magasabb intelligencia folyamatos teremtő jelenléte az élet és az ökoszisztémák csodálatos
harmonikus működésének megfigyelése és a tudomány legújabb felfedezései alapján
számomra már nem kérdés.
Az élet hihetetlen képességeinek megértéséhez még további nyitott elméjű kiterjesztéseket
kell tennünk. Az Univerzum minden teremtett, megnyilvánult dolga valami élő tudatosság
eredménye. Még a kvantum világ is az atomok ásványok csillagok galaxisok mind - mind az
élet részeként teremtett, megnyilvánulások. Ássunk még mélyebbre a nyúl üregében.

A fizikai világ, a teremtés és a szellemi hierarchiák
A fizikai világ tudományos tanulmányozása, hogy megértsük valós működését, szépen lassan
vissza vezet minket egy szakrális világképhez. Az intézményesült vallások félre vitték és
lezüllesztették a teremtett világ megértésének tudását. Ezért jogosan fordultak el tőle az
emberek és kerestek új irányt, a szárnyait bontogató tudomány által nyújtott új szemléletű
világképben. Természetesen a tudomány is belekeveredik időről-időre a világképi és a hatalmi
dogmák kátyújába. De a tények, azok makacs dolgok és, ha közben a tudomány tényszerűen
fedezi fel a teremtést, a szellemi forrását az anyagi világunknak, akkor egy idő után végig fog
menni a teljes paradigma váltás mindenféle ellenérdekeltségtől függetlenül is.
Miért is lényeges megértenünk a biológiai élet nagyszerűsége alapján talán már elfogadható
teremtett szellemi források kiterjesztését a fizikavilág szintjére is? Mert mind a kettőt
ugyanazok a teremtő erők működtetik teljes energetikai és információs egységben és félúton
megállni félmegoldásokhoz vezet.
Amikor a fizikai anyaggal kapcsolatos dogmáinkon túl tudunk lépni, akkor észrevehetjük, hogy
a tudomány rengeteg új információt halmoz fel a teremtő forrás jelenlétének bizonyítékaként,
az anyagi világgal kapcsolatban is.
Ehhez érdemes még végig gondolnunk, hogy a nagy fizikusok a kutatásaik közben miért jutnak
el a magasabb rendű rendező / isten létének feltételezéséhez: Kepler, Newton, Einstein,
Planck.
Részletek az alábbi két tanulmányban: http://divinity.szabadosadam.hu/?p=14088
http://kutatokozpont.hu/hu/tudosok-a-termeszet-rendjerol-es-istenrol/

A megfelelő szintézis után pedig valami olyan eredményre jutunk, ami nagyságrendi emelést
végez el gondolatkofásukban, felébredésünkben!
A fizikai világ hihetetlen mérete és az azt teremtő szellemi erők összekapcsolása alapján
elkezdhetjük megérteni a körülöttünk lévő szellemi világ, a szellemi hierarchiák méretét.
A Földünk a bolygók, a Napunk és a többi csillag az égen mind – mind, egy-egy szellemi
entitás, melyek a nagy teremtett egész és a teremtés / teremtő részei.
Ebben a kiterjesztett teremtett valóságba már könnyebb a saját nagyságunkat / tudásunkat /,
képességeinket, helyesen, alázatosan beilleszteni. Egy bölcs mondta nem azzal van igazán
gond, ha valamit nem tudunk, hanem azzal a téves tudással van a baj amiről, azt gondoljuk,
hogy igaz. Mert azt nagy erővel / vakhittel toljuk a rossz irányba!
Az földi élővilág mély ismerete elvezet a felettes teremtő elfogadásához. Az élő univerzum
elfogadása, pedig segít beilleszkedni a teremtés, a szellemi hierarchiák rendjébe, a helyes
nagyságrendek megértésében.
Az itt következő példák mélyebb ismerete is azokhoz a felismerés lehetőségekhez tartozik,
amelyek segítenek a tudományos gondolkodás mentén visszatalálni Istenhez.
A nukleáris morfológia tudománya, hihetetlen felfedezéseket tesz pl. a gravitáció valós
jelenségének megértése terén. Első olvasatra a gravitáció jelenségével foglalkozik újfajta
nézőpontból, miközben kis továbbgondolással meglátható benne, hogy a teremtéshez
igazodó, vagy indirekt módon azt igazoló felismerésekre jutott.
Bővebben az alábbi oldalon lehet tanulmányozni a témát:
http://nuclearmorphology.hu/gravitacio/a-felreertett-vonzas-a-felreertett-gravitacio/
A gravitáció, nem vonzás, hanem az anyagi világnál apróbb részecskék atomos anyagon való
átáramlásának nyomásából létrejövő jelenség.
Még fiatal tudomány, de igen figyelemre méltó dolgokra jöttek rá. Kicsit el kell mélyedni a
megismerésében és egyből látható, hogy sokkal több dolgot tudnak megmagyarázni általa,
mint a vonzásos elmélettel. A gravitáció hagyományos nézőpontjából pl. a gravitációs
anomáliák, mint a geo stacionárius pálya az égitestek körül, vagy az égitestek bizonyos
pontjain vándorló Lagrange pontok (gravitáció mentes, - árnyékos területek) magyarázatát
nem tudták megadni. Míg az új elmélettel az alapokat és még ezeket a szokatlan jelenségekre
is magyarázattal szolgált, ami mutatja, hogy magasabb rendű tudás van benne.
Az elmélet teljes mélységét itt, most nem áll módunkban ismertetni, de egy két részét
kiemelem belőle. Az egyik, hogy kezel egy Statikus Világegyetemet, ami minden pontján
rendelkezik azzal az elemi apró anyaggal, amit a Dinamikus Világegyetem felhasznál az
anyagi világ felépítéséhez.
„Ezzel elérkeztünk a rendszerlogikai világkép gravitációs elképzeléséhez, amely így szól. A
gravitációnak nevezett jelenséget egy vagy több, igen apró áthatoló részecskékből álló közeg
áramlása okozza, amely az egymás közelébe került testeket a jelentősen nagyobb
anyagmennyiségű test irányába nyomja mindaddig, amíg azok felülete össze nem ér. A
gravitációt tehát közegáramlás, „szél” hozza létre, amely számára a sűrű anyagú testek
részben átjárhatók, mint a szél számára a ritka szövésű vitorla, vagy szúnyogháló.
A hogyan kérdését halasszuk egy kicsit későbbre, és előbb nézzük meg, hogy miért is
irányulnak ezek az áramlások minden irányból a Föld környezetében a Föld, és a Nap
környezetében a Nap felé. A korábbi írásokban részletesen taglaltuk az égitestek
örvényrendszerben való keletkezését. Az örvényrendszerek a Statikus Világegyetem nem
mozgó ősatomi közegén belül hozzák létre a Dinamikus Világegyetemet azzal, hogy menet
közben kigyűjtik az anyagot a térből, amerre elhaladnak. Az ürességet azonban azonnal
elkezdi betölteni a statikus világegyetem anyaga, és az örvényközéppontokban kialakult

égitestek felé kezd el sugárirányban beáramlani annak az űrbuboréknak a széléről, ahonnan
azok az anyagot kigyűjtötték. Ez a sugárirányú részecske beáramlás hozza létre a gravitációt
minden égitest közelében, amely örvényben keletkezett.”
Az elmélet főként a morfológiai jelenségekre koncentrál és az áramlásban részvevő apró
részecskékkel kapcsolatban, annyi feltételezésbe bocsátkozik, hogy rámutat egy két ismert
apró részecskére, amikkel a tudomány már barátkozik. De nem megy bele az általa felsorolt
ismert legkisebb részecskéknél is kisebbnek feltételezett ősatomnak nevezett részecske
forrásának megnevezésébe. Talán a hivatalos tudományos „korrektség” határait nem akarják
átlépni, vagy megelégednek az eddig elért új felismerésekkel? Mi ettől függetlenül bátran
lássunk messzebbre.
„Azt is tudjuk, hogy a mágneses erőtér minden sűrű anyagot roncsolás nélkül képes áthatni,
ezért feltételezhetjük, hogy a gravitációnál is egy hasonló áthatoló részecske vesz részt a
működtetésében. Ezt a rendszerlogikai világképben elektrínónak, azaz az elektron
egynegyedét kitevő gömbrészecskének tekintjük. Erről is tudjuk tehát, hogy jelen van a
Földben és körülötte is, de amikor nem alkot fókuszált mágneses áramlást, akkor nem vagyunk
képesek észlelni a mozgását. Ez a részecske tehát az ősatom mellett a második jelölt a
gravitációs részecskeáram összetevőjeként. Az ősatom és az elektrínó között a sorban van
még két áthatoló részecske. Az egyikről tudunk, noha rendkívül nehéz észlelni, ez a neutrínó.
Ő a harmadik résztvevő. Rajta kívül a rendszerlogikai világképben ismerjük még a foton
összetevőjeként a fotínót, amely szintén áthatoló természetű gömbrészecske. Ő a negyedik
összetevő jelölt.
Mivel az ősatom és tetra-ősatom kivételével minden eddig felsorolt részecskének legalább a
négy darabból álló (tetra-) részecskepárját ismerjük, (foton, elektron, alfa részecske) és tudunk
arról is, hogy jelen vannak a Föld környezetében, nem tévedhetünk különösebben nagyot, ha
azt feltételezzük, hogy mindegyikük része annak az áramlásnak, amely a Nap környezetében
a Nap, a Föld környezetében a Föld felé irányulva létrehozza a gravitációt. Tehát a gravitációt
a rendszerlogikai világképben az ősatomból, a neutrínóból, a fotínóból és az elektrínóból álló
közegek Föld felé irányuló áramlási nyomása hozza létre.
Az a lényeg, hogy az ezekből a részecskékből álló közegek folyamatosan jelen vannak a Föld
környezetében és a Földben is áramló, vagy gerjesztetlen állapotban.”
Talán a Föld ősi lakói felé kell fordulnunk, akik több területen látszólag nagyobb tudással bírtak,
mint amivel manapság rendelkezünk. Olyan dolgok, amelyeket a tudomány sokáig mitikusnak
tartott, hirtelen valósággá válnak, amit más szavakkal ugyan, de lassan képesek
megmagyarázni. A tudománynak nincsenek korlátai, ám a korlátokat maga a tudomány
teremtette meg. Amíg paradigma váltások mentén meg nem haladja saját korlátait.
Érdemes tehát kicsit utána járni az ősi iratokban az Atomosnak, az anyag legkisebb
építőkövének nevezett részecskének, továbbá az Éternek (ősleves stb.) és a mindenhova
bőséget teremtően beáramló formamentes fény jelenségeinek megismerésére.
Ugyan is összekapcsolva ezeket a régi ismereteket az új tudásokkal, hihetetlen gyorsasággal
lehet feloldani a meg nem értéseink fátylát.
Az anyagi világunkba, nem egy egyszeri teremtési időszakban történt anyag - energia
beáramlás, egy tévesen ősrobbanásnak nevezett időpontban, hanem ez mai napig is
folyamatosan történik. A módszertanára csak annyi tudható, hogy több létezési valóságon =
densitáson (sűrűségen) = dimenzión keresztül sűrűsödik be, lassul le a rezgése a forrás
fényének, a mindent tápláló fény jóvoltából (lásd. lejjebb a denzitás ábrán).

Belépése a mi Univerzumunkba két szinten történik, egy a Statikus Világegyetem modelljének
mintájára a tér minden pontján folyamatosan, ez egy gyengébb, de folyamatos beáramlás. A
másik beáramlás a különböző tudatos entitások teremtési képességek fokuszálása
segítségével térben és időben nem szétoszló, erősebb hatásként. Ez a fókuszált beáramlás
eredményezi a Dinamikus Világegyetem teremtett megnyilvánulásait, bolygókat, csillagokat,
galaxisokat, de magát az általunk már elfogadottan élőnek tartott élő ökoszisztémák színes
világát is.
Más szavakkal, tudatos szándékkal elindított dinamizálása a bőséggel rendelkezésre álló és
a szándék által is létrejövő alapanyagnak, a teremtés törvényei szerinti, - mint pl. a szakrális
geometria, vagy a női és férfi princípiumok, vagy a polarizáció (a dualitás), vagy gondolati
megformázás stb.
.
A teremtési törvényeknek és az anyag megformázásának jelenségeit mutatja be egy másik új
kutatás az Elsődleges Mezők tudománya. A fizika legújabb kori felfedezése a makro- és
mikrokozmosz szintjén is működő jelenségek körét tárja fel az anyagi Univerzumban felelhető
minták megmagyarázásán keresztül. Érdekes végig gondolni, hogy az ősi szakrális
geometriával foglalkozó írások mindig is a férfi és a női polaritás, mint két egymással
szembefordított örvénykúpot írják le. Ami a csúcsával egymás fele fordított és egymásba
hatoló tetraéderek forgásmintájából jön létre.
Ezzel kapcsolatos ajánlott ismeretanyagok:
https://www.youtube.com/watch?v=0f1dNuGYSb8
https://www.youtube.com/watch?v=n63A9U3ZaGw&t=123s
https://www.youtube.com/watch?v=5z0NmEeeRBU
A fent ismertetet új tudásokon kívül még egy nagyon fontos információt kell kiemelni a
folyamatosan teremtődő, folyamatos anyag keletkezését mutató Univerzummal kapcsolatban.
Ez pedig a gyorsulva táguló Világegyetem.
Azt, hogy tágul az ősrobbanás elmélete óta tudjuk, mivel ezt mértük. De ami meglepte a
tudósokat az elmúlt évek pontosító mérései alapján, hogy nem egy valamikori robbanás
lassuló tágulását látják, hanem egy folyamatosan gyorsuló tágulást látnak. S amiről csak
szakmai körökben esik szó, nem egy robbanási középpontból tágul kifele, mint ahogy a
kedvenc elméletük szerint ennek lennie kellene, hanem minden irányban ugyanolyan módon
tágul, ami nem lehet az egy középpontú keletkezés eredménye!!
Az ősrobbanás eredeti elképzelésének fenntartásához, már eddig is elég sok kiegészítő
feltételezést kellet már hozzáadni, hogy az Univerzumunk építő elemeinek a gyors mozgásait
meg tudják magyarázni. Miért is nem esnek szét benne a szerkezetek, milyen gravitációs erő
tartja össze őket, ha ilyen gyorsan képesek forogni? Ilyen új fogalmak a sötét anyag és a sötét
energia, amiknek a számítások szerinti mértéke hihetetlenül nagyra adódott: 94% láthatatlan,
sötét anyag és energia van, a látható Univerzumban. A történet pontosítására itt egy idézet,
mert a látható az nem csak a szemünkkel, hanem a rádióteleszkópjainkkal együtt értendő
teljes elektromágneses spektrumra vonatkozik és azzal együtt is csak 4%-ot képvisel a teljes
valóságból! Akkor mi a 94%?
„Sokkal több dolog van a valóságban, mint amit láthatunk, érezhetünk, hallhatunk, ízlelhetünk
és érinthetünk. Valójában a világegyetemet alkotó anyagnak mintegy 73 % -a sötét energiából
áll, és másik 23% -át sötét anyag alkotja, amelyek közül egyik sem látható, de még csak nem
is értjük mibenlétüket. Ráadásul az emberi szem az elektromágneses sugárzás teljes
spektrumának csupán mintegy 0,35 %-át képes látni (mint számunkra látható fényt). Amikor
felnézünk az égre, a 96 %-a még a rádió teleszkópjaink számára is láthatatlan.”

Sokak szerint és én is így látom, ebbe a láthatatlan részbe benne foglaltatnak olyan
univerzumok = denzitások, a spirituális irodalomban szellemi birodalmaknak nevezett világok,
amelyek a jelenlegi hagyományos érzékelésünkön túl léteznek.
A Standard Kozmológiai modellben gondolkodók most igazán gondba kerültek, hogy valami
miatt az Univerzumunk folyamatosan gyorsulva tágul. Ami tudjuk, hogy csak akkor lehetséges,
ha többlet energiát viszünk bele folyamatosan!! Itt most nem tudok belemenni a Standard
Kozmológiai modell fonákságainak elemzésébe, csak annyit emelek ki, hogy a sötét anyag az,
amit a számításaikban többlet gravitációt eredményező valamiként vezettek be (feltételezve,
hogy ez tömeggel rendelkezik és így, gravitációs hatásként jelentkezik), míg a sötét energiát
tömeg nélkülinek feltételezik és a gyorsuló tágulás magyarázataként a gravitációval ellentétes
előjelű, annak erejét csökkentő hatásként számítják. Ez így csak papíron a matematikai
modelljeik képletmegoldásra elég.
Tehát, amikor próbáljuk követni az okfejtésüket, a gyorsuló tágulásra, azt lehet látni, hogy
minden fonákságot összehordanak, csak ne kelljen azt az ésszerű magyarázatot felvetni, ami valószínűleg a „meghaladott” vallásos gondolkodás megbélyegzését eredményezné a
tudomány hatalmi központjaiból, - hogy folyamatosan új agyag és új energia kell, hogy
belépjen a látható anyagi világunkba. Ami teremtődése közben új teret is igényel, vagyis tér is
teremtődik az anyaggal együtt. Ezért tágul gyorsulva az Univerzumunk.
Valójában a tér minden pontján folyamatosan és egyenletesen áramlik be energia, fenntartva,
táplálva pl. egy atom elektronjainak közel fénysebességű mozgását, rezgését, vagy az
atommag protonjainak és neutronjainak a folyamatos rezgését és összetapasztó vonzását
(valójában az új ismeretek alapján az összenyomva tartását). Ez eredményezi a kicsi és nagy
rendszerekben működő összetartó mikró és makró gravitációt.
Ezt a statikus a tér minden pontján egyenletesen beáramló energiát a Teremtő/k folyamatosan
áramló szereteteként írja le a spirituális irodalom. A szeretet tehát a teremtett világ megtartó,
összetartó energiája.
Míg a dinamikus hatásként a megnyilvánulás, a teremtés első lépéseként a tudatos teremtő
szándék fókuszaként jön létre az - az energia / eszencia (eszencia = magas minőségű energia
és fény együttese = teremtő Fény) besűrűsödése, aminek az eredményeként a legkisebb és
a legnagyobb anyagi formák összeállnak. Ezt a kreatív, teremtő, kiáradó energiát / eszenciát
a spirituális irodalom bizonyos képviselői (pl. Varga Csaba barátom) a szerelem energiájának
nevezik.
Nagy felismerés volt számomra megérteni, hogy a szerelem a teremtő energia, a szeretet
pedig a teremtett dolgokat fenntartó, megtartó energia.
Aki érzékeny ezeknek az energiákra, az pontosan tudja, hogy minden számára kedves dolog
létrehozása, megteremtése erős lelkesedéssel, energia feltöltődéssel jár. Amolyan a másik
nem iránti szexus nélküli, de szerelemhez hasonló nagyszerű, lelkesítő érzésként jelentkezik.
De akikben ez már nem jelenik meg általánosan, még azok is életükben egyszer - egyszer
átélik ezt a hihetetlenül erős teremtő energiának valamilyen halvány mását egy embertársuk
iránt érzett szerelemi élményként. Ezt mindenki boldogságként éli meg és egész életük során
keressük majd, mint az élet valódi értelmét.
A szeretet energiája - eszenciája a megteremtett dolgok megtartása, összetartása; a feléjük
áramló öröm az együtt létezésben, a létezők felemelése a még magasabb létezési
minőségekbe, a tiszteletük, vagy az „ilyenségük” (létezésük) elfogadása, által. A Szeretettel
teret biztosítasz a többiek számára a létezéshez. Szereteteddel a méltó létezésükhöz járulsz
hozzá, ami egyben fel is emeli őket. Amikor képes vagy a valódi szeretetre, akkor valami

hasonlót érzel, tapasztalsz meg a környezetedre gyakorolt hatásodként – felemelő vagy
számukra.
A megnyilvánult dolgok jó rávezető példák arra, hogy milyen kiterjedt a szellemi világ
körülöttünk: Föld Anya, Nap Atyácska; Arkturus a helyi csillagrendszerünk központja = Atya
Isten; Galaktikus központunk a Pléroma = Eonok, területi illetőségű Forrás; Galaxisok
legfelsőbb Forrása és az Egy.
Meg kell értenünk, hogy hihetetlen komplex ökoszisztémák rendszerében nyilvánul meg a
világ, ezek különböző denzitások (sűrűségek), vagy dimenziók egymásra épülésének
eredménye az egységben.
Amikor mindezt szintetizálni fogjuk a tudásunk részeként és felnézve az égre végre megértjük,
hogy hogyan tudunk itt a magunk által teremtett világunkkal együtt helyesen beleilleszkedni a
teremtés komplexitásába, a teremtett szellemi hierarchiák sokszínűségbe, - ami az anyaggal
együtt alkot egy élő rendszert, egy teremtett ökoszisztémát, - akkor elnyerjük méltó helyünket
a teremtésben és képesek leszünk egy boldog világot építeni.
A következő táblázat a nagyon fontos ismereteket tartalmaz a szellemi és az általunk
anyaginak nevezett világ egymásra épüléséről a különböző denzitásokon keresztül. Legfelül a
teremtő potenciál van formamentes tudatként, Teremtőként, Mindenségként, Egyként,
Istenként. Itt a lét van, ami az alatta lévő szinteken a teremtés különböző fokozatai, (denzitásai)
mentén létező, megnyilvánult dolgokká formálódik. Ezek eleinte inkább, szándékok, gondolati
formák, majd különböző a mi anyagról alkotott fogalmaink szerint nem anyagi, de már
részecskékké besűrűsödött testekké formálódik, amit a spirituális irodalom már meg is
nevezett, fénytestnek, kauzális testnek, asztráltestnek, mentáltestnek és az általunk ismert
anyagnak.
Miközben távolodik rétegről - rétegre az Egytől, az egységtudattól alakul ki fokozatosan az
individualizált egyéni tudat. De valójában sosem szakad el egységtudattól, mert nem is tud
elszakadni, hisz abban létezik és folyamatosan abból ered, abból töltődik.
A helyes létezés, amikor a denzitásnak megfelelő arányban, de mindig jelen van és
harmóniában működik együtt mindkét tudati részünk az egységtudatunk és az
individualizálódott tudatrészünk is. Ennek még itt az anyagi világ 3. denzitásában is így kellene
lennie!
De itt mi már úgy élünk, mintha teljesen elvesztettük volna a közösségi és egységtudatunkat.

Már csak kóros egó-s entitásként, csak magukat érzékeljük, mindentől különálló
Individuumként. Ebből építettük fel a különállás, a nélkülözés és a fájdalom kultúráját.
A fenti táblázat mélységének és jelentésének feltárásához idézek Cobra egyik előadásból,
ahol az alábbi részlettel megvilágítja a termésben való megnyilvánulás folyamatát. Kérlek,
figyeld meg, hogy a lépések számunkra még érthető fogalmai a táblázat közepéig nyúlnak fel.
A felette lévő jelenségek fogalmainak pontos értelmezésével már kicsit gondba vagyunk. ezért
itt ő sem megy bele azokba. Előadás leirata az alábbi linken érhető el:
http://2012portal-hungary.blogspot.hu/2018/03/jegyzetek-cobratol-es-isis-tol-2015_4.html

„A megvalósítás (manifesztáció) eszközei:
3 fő lépés, amivel bármi megvalósítható / manifesztálható - BÁRMI!
1. TUDATOS, FELTÉTEL NÉLKÜLI DÖNTÉS (a legfontosabb, tekintettel, hogy ez a feltétele
a következőknek!)
2. A FELSŐBB ERŐK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA
3. CSELEKVÉS
Minden a láthatatlan tartományban van előkészítve, hogy manifesztálódjon a fizikai világban.
Ez azt jelenti, hogy minden, ami a fizikai világban fog megnyilvánulni, a magasabb
birodalmakból az alacsonyabb felé halad és így egybemosódnak a határok. A folyamat jobb
megértése végett a különböző rétegek listája a következő:
1. Mentális (gondolat)
2. Asztrális (lélek)
3. Éteri (érzelem)
4. Plazma (az éteri és fizikai sík összefonódása)
5. Fizikai (test)
1. Ötletek - Elképzelések - Gondolatok - Tudás - Mélyebb megértés - Spirituális birodalmakban
való tartózkodás - Megvalósítás - Éleslátás - Döntés - Szándék - Tettrekészség minden
szinten: mentális, asztrális, stb… - (a multidimenzionális képességek irányába tart:
Telepátia/Hozzáférés az "Egyetemes Tudáshoz" = a teremtés isteni férfi aspektusa)
2. Intuíció, szívből jövő, teljes jelenléttel történő részvétel, kapcsolat a magasabb spirituális
birodalmakkal és lényekkel, az isteni fény magasabb dimenzióihoz tartozó fénylények
segítségül hívása, átadni magunkat az isteninek, lehetővé téve, hogy rajtunk keresztül
megvalósuljon
(a
multidimenzionális
képességek
irányába
tart:
asztrális
kivetülés/asztrálutazás = a teremtés isteni női aspektusa)
3. Érzés, ízlelés, hallás, látás, lélegzés az új teremtésben, minden, ami meg fog valósulni.
Légy bennük, mintha ez már a valóság lenne, teljes lényeddel, minden képességeddel, hogy
az egész érzelmi testeddel benne legyél (a többdimenziós képesség irányába tart:
teleportáció)
4. Ugyanaz, mint a 3. pontban csak még inkább fizikai síkon: gondolj csak vissza a
gyerekkorodra, amikor a szerettél volna a puszta akaratoddal egy függönyt megmozdítani (a
többdimenziós képességek irányába tart: Telekinézis)
5. Fizikai tett: pl. meditálj, jógázz, táplálkozz egészségesen, lépj kapcsolatba egy emberrel,
szerkessz honlapot, irj e-mailt, beszélgess emberekkel, nyomtass szórólapokat, nézz
embertársaid szemébe és mosolyogj, tarts összejöveteleket, vedd fel a kapcsolatot más
csillagmagokkal, építs ki HÁLÓZATOT, hozz létre Eseményt Támogató csoportot, stb.”

A Gonoszság csapdájában
Ha világot ezek a nagyszerű Szeretet / Szerelem energiák teremtik, akkor miért van az, hogy
a földön az ember nem a nagyszerűség, a boldogság kivirágzását élte meg eddig?

Miért van az, hogy a teremtés világképe, amit a tudomány ma újra kezd felfedezni, az
intézményesült vallások segítségével elvezetette eredeti fényét. Láthatóan egy magas tudás
süllyedt bele a felejtés, a hamisságok mocsarába? Nem hogy továbbfejleszteni, de még
megtartani sem voltunk képesek a korai felemelkedett mesterek Jézus, Budha, Laoce,
Zarathustra, Hermés Triszmegisztos és a többiek tanításait.
Miért van az, hogy az élővilág nagyszerűséghez, harmóniájához képest az ember és
társadalma méltánytalan gyarlóságba süllyedt. A fájdalom kultúrát hozott létre, háborúkkal,
rabszolgasággal, nélkülözéssel és a természet semmibe vételével, környezet szennyezéssel,
az földi ökoszisztémák kizsákmányoló felésével?
Mi van, ha a dualitás, a jó - a rossz, a harmónia - a nehézség része az eredeti teremtésnek,
míg a gonosz, a fájdalom kultúra pedig csak egy hiba, egy anomália a teremtésben? Mi van,
ha ez az anomália, ha a gonosz csak jól álcázza magát a dualitás torzított változatú
filozófiájában. Mi van, ha a szenvedés nem szükséges része a teremtés fejlődésre irányuló
törekvéseinek?
Elképzelhető, hogy a Kis Énünk, a kóros egónk, az alacsonyrendű elménk, a gonosz fájdalom
kultuszának a lenyomatai bennünk? Fizikai és kulturális implantok segítségével a szépen
lassan fejlődő és megerősödött tudatosságunkat, isteni minőségünket elnyomó rendszerek?
Az Univerzumban az Egység Törvénye az uralkodó, amit a mások szolgálatának filozófiája,
amiben az egyéni / közösségi individuális tudattal párhuzamosan az egységtudat is mindig
jelen van.
Itt a Földön és a sötétség által úralt területeken a kóros ego, a széthúzás, az önszolgálat és a
fájdalom kultúra a meghatározó, ami az általunk megértett tudások szerint egy anomáliaként
fogható fel az eredeti teremtésben.
Az Aranykor kapujában beszélni a gonosz karakteréről, talán nem lenne a legszerencsésebb,
ha nem pont örömhírként tudunk a végjátékáról tudósítani. Ez az Esemény elnevezésű
történelmi léptékű Isteni és szellemi Hierarchiák általi beavatkozás miatt van, ami hihetetlen
reménységet ad.
De ez a beavatkozás nem mentesít a gonoszság karakterének, jelenségeinek mélyebb
feltárásától és az egyéni és közösségi tudatba okozott károknak a helyreállításától. Szükség
van rá a teremtésből való végleges, vissza térésre képtelen kiíródásához, felülíródásához. Az
új aranykor szeretet kultúrája képes lesz ezt a felülírási munkát végleg elvégezni.
Ma még az átlagos fénylélek nem értik a gonoszt, nem képesek megérteni a célját. Ez a
probléma a teljes fényoldali földönkívüli erők problémájaként is beazonosítható. A fényoldali
szellemi hierarchiák, akik harcot vívnak a gonosz eltüntetéseséért, átformálásáért sem értik
sokszor, hogy mi a gonoszság célja, mi hajtja őket (lásd, Ré Az egység törvényében írtakat,
vagy a Cobra ez irányú írásait). Ezért nem tudtak/nak elég hatékonyan fellépni ellene.
Egyáltalán a létrejöttét is nehezen értjük meg. Egy isteni teremtésben hogyan tud valami eltérni
a teremtője minőségétől? Ennek megértésén sokat dolgoztunk és nem állítom, hogy teljesen
értjük már, de a következőkben megosztott pár mintát, felismerést, ami közelebb vihet a
jelenségkör mélyebb megértéséhez.
A fájdalom egy anomália a teremtésben! A gonosz terméke. Nem szükséges a fejlődéshez
(Varga Csaba barátom által megérett új tudás)
A gonosz nem része az eredeti teremtésnek. Erre ráébredni az egyik legnagyobb felszabadító
élmény volt számomra.
A gonosz hihetetlenül elbújt a mai világunkban. Úgy kell kihámoznunk a rengeteg
meghamísított filozófia alól.

A jó – rossz kiegészítő párosba belecsúsztatták a rossz fogalmába. A rossz egyenlő lett a
gonosszal. Pedig nem ugyan az!!
A rossz, az a jóhoz, vagy jobbhoz képest a kevésbé jó, vagy előnyös, vagy kényelmes fogalma.
Leginkább egy nehézség! A nehézség az, amit önként felvállalunk a fejlődésünk érdekében.
Általában egy tanulási folyamatunk része.
A gonoszság, az szándékos károkozás, olyan nehézség okozása, amit szándékkal sem
tudunk letenni, mert ránk van erőltetve. Jellemzően az okozójában a tettéhez kapcsolódó
elégedettség, öröm érzetével együtt. Amikor valaki / valami a mások fájdalmából táplálkozik.
A földi kiképző tábor, az itt kialakult fájdalom és hiány kultúrával nem egy sima tanulást,
fejlődést elősegítő terep. Nem egy önként felvállalt nehézség, mint ahogy ezt sok helyen
tanítják. Nem az eredeti teremtés rendje szerinti fejlődési út. A sötétség erői kiszakították a
Földet élet univerzumon belüli fejlődésének sávjából.
Eladták nekünk még a spirituális tanítások részeként is, hogy azok a nehézségek, amik itt
érnek minket, azok szükséges részei az Emberi fejlődésünknek. Bele csomagolták még a
korábbi tetteink karmikus törlesztései közé is. Téves kiterjesztésként a természetben meglévő
táplálkozási láncot az ember fejlődéshez tartozó élet-halál harccal hozták összefüggésbe, mint
egy a mindennapokban szükséges túlélési harckén eladva nekünk.
Pedig ezek így nem szükségesek a lélek fejlődéséhez. De a mostanra kifejlődött halál
kultúráját jól támogatják.
Az egyik legfontosabb kérdés, hogy lett ez mégis része a teremtett világnak? Hogy tudott ennyi
ideig, ilyen mértékű fájdalmat generálni, a többnyire fénylelkű emberiségnek?
Érdekes, a régi kultúrák, a mondavilág, az vallások mind tartalmazták a gonosz ismeretének
és kezelésének információját, mindegy melyik régi kultúrát is nézzük. Mára ez az információ
is egyre kopottabb, avétosabb lett, mígnem a nyugati kultúránkból szinte teljesen eltűnt.
A gonosz jelenségét a modern kor szintjén kell tudni újraértelmezi. Ezért itt csak azokat a
forrásokat említem meg ahol Te is megfelelő kutatásokat végezhetsz ezzel kapcsolatban.
- A Gnosztikus írások Sofia legenda kör.
- János Apkrifonja. – Nag Hammadi Gnosztikus Könyvtár
- Cobra, Sananda és mások újkori írásai
A lényeg, hogy zajlódik egy galaktikus küzdelem a fény és a sötétség erői között. Ennek a
küzdelemnek a Föld a fő gyújtópontjában van. A súlyos teremtési anomália kezelése a végső
fázisban jutott
A küzdelem végkimeneteléhez mi is hozzá tudunk járulni, ha képesek vagyunk felismerni a
gonosz ármánykodását. Ha nem visszük önként tovább az általa működtetett fájdalom (hamis
zászlós) kultúrát.
Ehhez ismerni kell a működését:
- Használja a fényt, kihasználja, azon élősködik. Mivel élőt nem tud teremteni.
- A túl sok fényben megsemmisül ezért létkérdése, hogy árnyékolni tudja azt.
- Minden technológiájának lényege, célja a fény árnyékolásának fokozása.
- Nem tud harmóniába, egyensúlyban gondolkodni, mindig felcsavarja a sötétség potméterét. Így az élet sokszor kihalt már alóla. Ilyenkor önmaga által épített világ jelentős része
is vele pusztul. Mint egy sáskajárás. A galaxisunkban ezt számtalanszor megtörtént.
A fénylények megvezetése számára létkérdés. Ezen a téren rendelkezik a legtöbb tudással.
Ezt lehet az ármány tudományának nevezni. Ármány = látszatra fénybe csomagolt sötétség.

Eleinte képes rengeteg pozitív fény filozófiát használni, amit szép lassan elkezd eltorzítani.
Apró, de lényeges elemekbe visz bele hamisságokat, igazi ármánykodással lassan
türelmesen. Mint, amikor egy hajó kormányát csak fél fokkal fordítják el, de ezt minden évben
egyszer megteszik. A végén pont az ellenkező irányba fogsz menni, a sötétség birodalmába!
Ez történik minden uralmuk alá vont fény civilizációval.
A hamisításokat leginkább két területre koncentráltan végzik:
- Az egyik az egységtudat megbontása, a társadalom közösségi tudatán keresztül.
- A másik vonal az egyéni szerepek túlhangsúlyozott megerősítése, téves
azonosulások kiépítése, mint a hamis ego, a Kis Én és társai, a Külső Ember részei.
Mindkét módszer tudatosság csökkentő, a teremtés rendjét, fejlődését megbontó hatású.

Ez itt a legnagyobb
téves azonosulásunk

Érdemes tanulmányozni ennek a mélyebb megértéséhez Varga Csaba Istenemberré válás
című könyvét.
A föld már 26 000 éve a gonosz uralma alatt van, egy karanténban (ez a Fátyol). Volt ideje
kiépíteni rendszerét és mai napig fokozni a sötétséget, annak ellenére, hogy folyamatosan volt
próbálkozás a fényoldal részéről, hogy megfordítsák, vagy legalább kiegyensúlyozzák az
önszolgálati oldal sötétség kultúráját.
A fent tárgyalt földi, anyagi - szellemi ökoszisztémának alsóbb denzitásainak rétegeibe mélyen
behatolt a gonosz energetikája. Anyagi, Éterikus, Asztrális és a Mentális síkokba a saját
narratíváját építette ki. (a West Word című filmsorozat jó példa arra, hogy mit jelent egy
közösségi narratíva kiépítése).
Ehhez éteri (plazma), fizikai fájdalom és kulturális implantokat használ. Újraszületések között
szükség szerint újra megerősítve az éteri implantálást (tudatalatti kondicionáltságot).
Folyamatos traumatizálást alkalmaz, a félelem és fájdalom kultúra kialakításához. A közösségi
tudatot háborúkkal, közösségek egymásra uszításával, az „oszd meg és uralkodj”
módszerével traumaizálta. A háborúk, a tömeges holokausztok és a népesség kiirtások, sötét
mágia eszközei a közösségitudat fájdalommal és félelemmel való feltöltését szolgálják. Ezzel
sikeresen bontva meg az egységtudatunkat és elindítva a fénytársadalmakat a különállás, az

elidegenítés, a félelem útján. Pl. egy galaktikus háborúkban egy bolygó felrobbantása elég
megalapozó fájdalmat generálhatott, akár egy kisebb galaxis térség, egy naprendszer
sötétség útján való elindításához.
Az egyént a hiány, a nélkülözés mesterséges fenntartásával, fizikai fájdalmakkal, a hamis ego
megerősítésével, a szeretet hiányával és hatalmi mechanizmusokkal traumatizálta.
Fokozatosan kialakítva benne azokat a blokkokat, fájdalom kutakat, fájdalom testet, reaktív
elmét, ami képes őt alacsony tudatosságon tartani. S ez bármelyik pillanatban bekapcsolható,
hogy másoknak is fájdalmat tudjon okozni, kölcsönösen fenntartva a sötétség alacsony
rezgésű energetikáját. Vagy, hogy egyáltalán illeszteni tudjanak a sötétség alacsony
rezgésszintjéhez.
A rendszer magasabb síkokon való kontrolálásához a bolygó energia áramlataiba különböző
blokkoló mechanizmusokat épített. Pl. katonai létesítmények telepítése a bolygó főbb
energetikai pontjaira. skalár és hullám fegyvereket használ az alacsony rezgések
fenntartására, a Földanya felemelkedésének megakadályozására.
A bukott angyalok több millió év alatt kikísérletezett igen fejlett technológiájának estünk
áldozatul. A történelműnk újraértelmezése során megfogjuk ismerni ennek az anomáliának a
történetét is. Ami 8 millió évre visszamenőleg galaktikus háborúkról, bolygók elpusztításáról,
fajok kiirtásáról és mérhetetlen mennyiségű, értelmetlen fájdalomról szól.
Az ember nem érti és elég nyomasztó, ha látja az átlagos kissé megzavarodott, de lényegében
jóindulattal teli embereket, hogy milyen siralmas összteljesítményt nyújtanak közösségként,
emberiségként. Ezért felszabadító érzés, tudni, hogy nem az ember az, aki nem lett volna
képes többre, hanem a gonosz csapdájába esett emberiség az, amelyik ilyen fonákul
funkcionál.
Ennek az igen fejlett technológiának a részeként a gonosz erői implantokkal megalapozta
bennünk a Kis Ént és részeit a kórós Ego-t, az Alacsonyrendű Elmét, a Fájdalomtestet és az
Észt (az okoskodást).
Amit kulturális implantokkal (történelmi korhoz illő narratívákkal), vallásokkal, társadalmi
berendezkedéssel, hatalmi központokkal, háborúkkal, médiával, hamis tudással, a fájdalom
kultúrájával egyre jobban meg lehetet erősíteni.
Az újonnan megismert történelmünket úgy fogjuk majd látni, hogy új narratívákkal mindig
tovább tudtak lépni benne, a fény árnyékolásában és tudat vesztés fokozataiban. Látszatra
technikai, vagy akár filozófiainak tűnő fejlődéssel, de a fő céljuk mindenkori megerősítésével,
az elme és tudat kontroll megfelelően fokozódó fenntartásával.
Miután önmaguk is tudják, hogy általában felélik maguk alatt az fény által teremtett életet, a
legújabb narratívájuk a transzhumanismus szép új jövőképe lett. Ami a halál kultúrája színes
csokoládémázba csomagolása csupán. Érdemes megnézni ebben a témában az „A
Következő Egymillió év ” című (National Geographic) dokumentumfilm sorozatot és
megfigyelni, hogy az ármány hogyan is dolgozik a mindennapjainkban. Rengeteg olyan
fogalommal dolgozik, amit egy fényoldali lélek hívó szónak tekint, de azonnal ott a ferdítés is,
hogy ezt egy élettelen rendszerbe csomagolva ajánlják fel neki, a lélekként való létezés teljes
feladása mentén!?
A másik jelenség, amivel a sötétség szellemi vezetői tisztában vannak, hogy a galaxisunk
középpontjából az 13 ezer évente nagy energiájú szeretet hullám sugárzik ki. Ami jelentősen
átformálja, gyengíti a sötétség pozícióit. 13 évvel ezelőtt az Atlantiszi időkben is sikerült a
Földünk energia mezejében jelentős energia áramlás gátló blokkokat kiépíteni, mint ahogy
erre fentebb utaltunk, hogy most is ezt teszik. A blokkok hatására, - a most vártnál kisebb erejű
energia hullám – amikor elérte a Földet, az energia csakráiban elakadt áramlás, jelentős

kataklizmákat földrengéseke és szökőárat okozott. Ez lett az özönvíz, aminek emléke
számtalan kultúrában megmaradt.
A fejlett technológiájuk segítségével olyan rendszer elemeket építettek ki a földi ember
energia/éteri testében, amik a sötétség általános mintázatait követi. Ezeket a minták igen csak
tökéletesen beazonosíthatóak a Kis Én és a Külső Ember alkotóelemeiben. Mondhatni van
benned valami, ami a sötétséget képviseli benned. Erre a jelenségre a filozófusok és a vallások
is rámutatnak, de forrást sokszor tévesen azonosítják, vagy mondhatjuk, úgy hogy a nem
engedték az igazságot széles körben ismerté válni. A legvégén a megoldásfejezetben kitérek
rá miért is.
Amikor megismered a hamis azonosulásaidat és azok működési mechanizmusait, az elindít a
felébredés útján. Az ego egyik szerkezeti jellemzője, hogy mindig kevésnek érzi magát, ezért
mindig többet akar kívülről, amivel azonosulni tud, amivel ezáltal megerősítheti bizonytalan,
hamis létét. Ez a minta a társdalomban a hiány kultúrájára rímel, egymást erősítő jelenségek.
Az ego a hamis azonosulásunk egy önmagunkról alkotott téves képpel, amit a múltunk, az
elképzelt jövőnk, az én birtokai (a munkánk, a családunk, a házunk, a kocsink stb.), vagy a
cselekedeteink alkotnak. Ahhoz, hogy ezt megtegye, a többiektől folyamatosan különállónak
kell látnia önmagát. Ez az individualizmus, az elszigetelődés kultúrájának, vagy akár az
ellenség képzés alapja is.
A fájdalom, meg a félelem, pedig visszacsatolás, hogy mindig megerősítve kicsinek és
egyedülállónak éred magad, hogy ne tudj kitörni az elmekontrol, az alacsony tudatosság neked
épített csapdájából.
Az egós tudatú elme folyamatosan pörög, gondolatokat gyárt, azt szimulálva, hogy Ő létezik
és fontos. Még a legkreatívabb gondolatokat is kisajátítja magának, hogy azt mind Ő találta ki,
kizárva bárminemű magasabb rendű szellemi hatást, akár közösségi tudatból, vagy az
önvalódtól, vagy őrangyalodtól eredő inspiráció feltételezését, ami az egységtudattal való
folyamatos összekapcsolódottságunkat bizonyíthatná.
A kórós ego úgy van megalkotva és felkondicionálva, hogy az egységtudatunkra ne tudjunk
ráébredni! Mert, ha azt is képesek lennénk tudatosan használni, akkor a sörétség erőinek
kicsúsznál a markából. Nem tudnának bevonni, az oszd meg és uralkodj játéktereibe, vagy
bármilyen önző narratívába.
Echart Tolle Az Új Föld című művében nagyon jól tátja fel az egós Kis Én jelenségkörét.
Írásának vannak ugyan korlátai, mert nem megy bele a teremtés, vagy a gonoszság
ismertetésébe, de az ego és az általa felépített egós elme, fájdalomtest jelenséget nagyon
érthetően tárja fel.
Amiben még kivalló írás, hogy a probléma megoldására is egyszerű javaslatot tesz.
Tudatos megfigyelés alá kell vonni az önjáró, önhatalmúan működő elmét és az önreflexiós
folyamatokban a tudat fénye szépen lassan feloldja azt. Eleinte csak felkönnyebbíti az ego
megkeményedett kagylóhéját, majd idővel kitartással képes teljesen feloldani azt. A megjelenő
megerősödő új tudat pedig képes a valós Szeretetre / Szerelemre, kezébe veszi a sorsát,
elkezd teremteni magának és környezetének egy jobb világot.

A sötétség végleges megoldása a Szeretet Kultúra.
A valós tudás felszabadít, véget vet az ármány által kiépített hamis tudásnak, a hamis zászlós
kultúrának. Amint egy fénylény felismeri a gonoszt el fog tőle távolodni.
Amint megtudja saját tévelygései valós okait, beazonosítja téves azonosulásait, el tud indulni
az azoktól való megszabadulás útján. Elkezdi kitisztítani magát, igyekszik megszabadulni a

hamis tudásoktól. A fény teremtményei automatikusan vonzódnak felfele, a fény felé. Ebben
ugyan el lehetet téríteni őket, de amint rájönnek, hogy be lettek csapva, meg lettek vezetve,
akkor azonnal irányt váltanak. Visszatérnek a fény értékrendű kultúrájukhoz.
A magasrendű fény kultúra, nem táptalaja a gonosznak, mint ahogy a kórokozóknak sem
táptalaj, amikor az élet magas potenciálon létezik. Nem talál benne életteret magának.
Feloldódik, átformálódik benne, mivel nem tud stabil szerkezeteket építeni. Csak trükkös
módon tartják fenn magukat, ezért a meghamisítás felfedése a játékuk végét jelenti. Ilyen
építmény az ego is, a tudat fényében szépen lassan visszahúzódik és teret enged az
egységtudatnak. Újra helyre áll a rend és harmóniában működtetjük az egységtudatunkat és
az individuális tudatunkat is, mindenki javára örömére, egy szeretet / szerelem alaplapú
kultúrában.
Az emberiség a történelme során számtalan tudat fejlesztő technológiával próbálkozott kitörni
a fényre De az szórványos egyéni sikereken túl a tömeges felébredésnek a gonoszság erői
sikeresen ellenálltak.
Sosem tudták az egész társadalmat uralni, mindig is voltak benne szigetszerű zárványként
fényoldali törekvések, akik a galaxis ezen térségét sújtó lehúzó hatással szemben igyekeztek
kiegyensúlyozó szerepet betölteni. Amint a kis pozitív szigetek hatása társadalmi méreteket
kezdet ölteni, megközelítette a lakosság 10-20 %-át, mindig beindították a kezelési
mechanizmusokat; az ármányt, a zűrzavart, a háborút, akár a teljes kiirtást: lsd. Katarok, vagy
a boszorkány üldözés, vagy bármilyen magasrendű kultúra kiírása, elferdítése.
Most kicsit más a történelmi helyzet, mert a Yalda Baoth-i archon sereg galaxis szinten került
visszaszorításra. S végül a teremtő tisztító szeretet energia hulláma végleg kezelni fogja a
sötétség negatív energia mintáját. Ezt az alternatív irodalom Eseményként aposztrofálja.
Az Esemény energia hulláma teremtés szerte kezelni fogja a gonosz forrását, de a mintája a
Kis Énben, a kórós egóban, a kollektív egóban és fájdalomtestekben még jelen lehet. A
felülírása az aranykor átmeneti időszakának a feladata lesz.
Ma ennek az energia hullámnak az előszelében már jelentős oldódás ment végbe, a gonosz
ereje jelentősen csökkent. Rengetegen kezdenek felébredni és megoldások után kutatni.
Én nem szeretnék a megoldási módszerek között eredményességi rangsort felállítani, csak
saját tapasztalataimat osztom meg a befejező szakaszban.
Megoldások között a ránk rakódó fájdalomtest tisztítási módszerek mellet a
leghatékonyabbnak az Át vagy Fel típusú megoldások tűnnek. A lélekre az isteni
tudatosságunk eltakarására ránk rakódott sötét anyag, alsó elme fájdalom kútjai, blokkjai,
végtelen mennyiségű egymásra rakódott és egymásba gabalyodott esemény egyenkénti
kitisztítása meddő próbálkozás. Másként fogalmazva a fájdalom kutak tartalma nem
kimerhető.
Ezért, azok a technikák, amelyek főleg a jól tetten érhető bekapcsolódások mentén indulnak
el a ránk rakodott sötétség kitisztításában - mint a Prana Nadi utaztatása, vagy a Kineziológia
blokkok oldása, vagy a szcientológia auditálása, - mindegyik csak megkönnyebbülést hozó
szintig tud a tudatosság emelésében segíteni. Ezek csak a nagyon rossz állapotban lévőket
hozza kicsit feljebb, de végleges megoldást nem tudnak nyújtani az elme, a Kis Én, vagy a
kórós ego problémáira.
Ezért az alacsony elme feneketlen méretű problémahalmazának a megoldása sokkal inkább
az Át típusú probléma megkerülő megoldásokkal kezelhető. Ez lényegében az egyén téves
azonosulásainak a letétele, elengedése és az isteni mivoltával való helyes azonosulás
helyreállításának módszereivel oldható meg. Nagyon figyelni kell, hogy a helyes azonosulás
az isteni mivoltunkkal nehogy egy újabb téves azonosulás forrás legyen. Másként fogalmazva

lényeges, az ego létét jelentő azonosulási törekvések megfelelő kezelése, hogy ebből ne
épüljön ki spirituális ál ego. Ami az egós én egy másik aspektusa, ahol az ego többre való
törekvését a spirituális felsőbbrendűségi érzés adja.
Ma még egy keskeny ösvényen, vagy szakszóval a Szűk Szoroson való áthaladással erős
tudati jelenlét segítségével juthatunk előre. Nagy segítséget jelent ebben a helyes alázat és
egy megfelelő mester, vagy egy emelkedett szeretet kapcsolat, egy szeretett közösség. Erről
szól részletesen az Istenemberré válás könyv (Varga Csaba 2016).
Amit tamatizálás nélkül kiemelek a könyvből.
A fizikai világ és a szellemi struktúrák nem különálló részek, egy egységet alkotnak, amik
folyamatosan oda - vissza hatással vannak egymásra. Az oda vissza hatásból a lényeges,
vezérlő, hatások fentről jönnek, a Belső Emberből, a Felsőbbrendű Énből, az Önvalótól.
Az alacsonyabb struktúrák, mint a pl. a testünk rossz állapota, főleg akadályozó hatásként
jelentkezhetnek az Istenemberré válás útján. Ezért nagyon lényeges a testünk állapota.
Egészségesnek, kipihentek, méregtelennek kell lennie, sugárzás mentes környezetre van
szükséges (ebben a túlzott elektromágneses sugárzások is bele tartoznak), minőségi
élelemmel kell táplálni, pozitív energiákkal kell rezgésszintjét emelni (a természet
közelségével, az esztétikával, művészettel), szeretet teret kell kialakítani körülötte, és
szüksége van a szerelemre, az intimitásra.
S itt még csak a testről beszéltünk, mint rendbe hozandó rendszer körülményről.
Ezek után az Át típusú megoldások, amik a tudatosság előemelkedését segítik, már képesek
lesznek működni. A teljesség igénye nélkül, a bennünk lévő negatív struktúrák, entitások
felismerése és tudatos megfigyelés. A működésükkel való további azonosulással való egyet
nem értés az önreflexióban, szépen lassan feloldja őket az előemelkedő tudat fényével.
Amint hatásuk csökken rohamos javulás áll be az ember teljes szellemi – anyagi
struktúrájában.
Más technikák is fontosak a folyamatban, amik az elme folyamatos zizegésének, céltalan
gondolat gyárának, a zajnak a csökkentésére képes megoldások, mint a meditáció, a jelenlét
növelése koncentrációs megoldásokkal, flow-ban végzett munka, sport mind - mind a tudat a
valódi Énünk előemelkedésében segítenek. A személyre szabott, számodra szimpatikus
technikák megfelelő arányú alkalmazása exponenciális gyorsasággal képes kiemelni a
sötétség markából.
További fontos információ, hogy nem vagyunk egyedül. Mind részei vagyunk, a családunk, a
környezetünk, a nemzetünk és az emberiség közösségi tudatának, szellemi struktúráinak. S
ezek a struktúrák hatással vannak az egyénre.
Vagyis az egyéni tudat emelkedésnek vannak nehézségei, ha erősen kapcsolatban vagyunk
a közösségeink még alacsony rezgésszintjeivel. Nem véletlen, hogy a felemelkedés útját járók
sokszor elvonultak a társadalomtól és megfelelően nyugodt környezetben tudtak csak
megvilágosodni, boldoggá válni.
Az elvonulásnak megvolt a történelmi időszaka, de ma az Esemény közelében - a hihetetlen
felszabadító energiák támogatása mellett - már társadalmi közegben is meg van a
felemelkedés lehetőség.
A mai tudásunk szerint, ha egy pár együtt járja és gyakorolja a felemelkedést segítő
technikákat, akkor a férfi és női teremtő energiák egyesítő erejével még látványosabb
sebességű tudatemelkedésnek lehetnek tanúi.
Amikor két ember elhatározza, hogy szeretni fogják egymást, nem csak olyan átlagos módon,
- amit a sötétség által legyengült lényként spontán adni tudnak egymásnak, - hanem
elkötelezetten abban, hogy a másikat valójában szeretni fogják, abban hihetetlen erő van. A
lényeges szó az elkötelezetten a közös irányban. Ebben egymást támogatják, segítik,

türelemmel, elfogadással, az elért eredményekért hálával és tisztelettel, amiket ki is fejeznek
egymás fele, célú tűzik ki egymás felemelését, amik végül kölcsönös létezés erősödést okoz
és a tudatosságuk növekedéssel jár.
A szeretet képességének megerősödése = a tudatosság növekedésével és a sötétség belénk
implantált hamis entitásai fokozatosan meggyengülnek jelenlétükbe. Az ego visszahúzódik, a
Kis Én felemelkedik és leül a Felső Én lábához, s amint az ego gyengül, az elme is kezd
megnyugodni, elcsendesülni, engedi beáramlani a felsőbbrendű elmét.
Mindezek együtt és a létrejött közös szeretettér, az együtt lét öröme, támogatja az
egységtudatunkkal, az önvalónkkal való újra kapcsolódást.
Az ilyen párok hatására a környezetükben, a családjukban, a munkahelyükön is beindítja a
tisztulás folyamatát. Ma ők az új tudatosság lehorgonyzói, de nagy jelentősége lesz
jelenlétüknek a tömeges felemelkedésben.
A következő lépcső, amikor kiterjedt közösségek vállalják fel egymás fele az igazi szeretet
gyakorlását. Ezek kezdeményei szerte megdatálhatóak a bolygón, mint Tündérkertek,
Aranyalma közösségek, vagy sok alternatív Öko-falu kezdemény is elkötelezett a magasabb
tudatosság és szeretet kiteljesítésében.
Az Esemény után mindenkinek könnyebb lesz a tömeges felébredés részeként a szeretet
széles körben való kiáradásában megtalálni a saját a felébredéséhez vezető utat. Ehhez
rengeteg segítséget fogunk kapni, a fény civilizációktól és az előttünk járó embertársainktól.
De mindenkinek továbbra is dolgozni fog kelleni önmagán, hogy a korábbi sötét minták végleg
kiíródjanak az anyagi-, az elme- és szellemi struktúráinkból.
Képesé válunk valós szeretetre, és vissza tudunk illeszkedni a teremtés szeretet rendjébe, a
mások szolgálatának, felemelésének isteni rendjébe.

Esszenciális összegzésként Örömhír itt az Aranykor kapujában,
Újra lehetsz Szeretetember, Szerelemember, Fényember, Istenember,
akik alappillérei az Új Aranykori Szeretet Kultúrának.
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