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Pozsgai Nikoletta:
Az Új Aranykort Teremtő Szer Elem Ember

A szerelem a legcsodálatosabb élet- és lélekélményeink egyike. Az isteni tudatba és
rezgésminőségbe tágulás beavató ajándéka. Amikor szerelmesek leszünk, minden sejtünket
átjárja a Szer Elem életerővel, létörömmel teli érzése. A sejtek fénylenek, teljesítő képességünk
megtöbbszöröződik. Olyannak látjuk a világot, amilyen az a maga valóságában – a magasabb
dimenziókból tekintve, s főként az Isteni szemével szemlélve. A szerelem állapotának megélése
beavató és ezáltal kulcsélmény az ember lelki-szellemi fejlődése szempontjából. Akkor is, ha a
beavató útján még alacsonyabb szinteken járó ember a szerelem rezgésminőségét még nem
képes hosszú ideig fenntartani. Abból kizuhan, elvesztése kapcsán felszakadnak az Egységből
való kizuhanásainak hordozott emlék-fájdalmai. Ahelyett, hogy a szerelem rezgésállapotát
megfigyelné és azt maga törekedne fenntartani, a korábbi veszteségélmények tapasztalatára
felkészülve maga csökkenti rezgésszámát, önmagát önkívületi állapotba sodorja. Önnön
MAGjából kívüli, kiesett – érzékelési! – állapotba. A szerelem ajándéka esetlegessé, nem
választhatóvá és nem előidézhetővé lesz, ambivalens módon vágyott és egyben rettegett
élményévé válik. De hogyan is lehetnénk egészek, ha önMAGunkon kívül érzékeljük
magunkat? Vagy pontosabban, ha nem érzékeljük valódi önMAGunkat? Csak az abból
kizuhant, elválasztott, elkülönült, kicsiny és félelemmel teli, éppen veszteségben fájó
maradvány önmagunkat?
Az önkívületi állapot, amelyben az életünket éljük, az az öntudatvesztés, amelyből az ÉNerők
újra egybehívása, a személyiség integrációja, az életünk irányítása és újrateremtése kezdetét
veszi ma. Mindez az öntudatra ébredéssel indul, a szellem-lélek és test gravitációs
középpontjának felismerésével folytatódik és az összerendeződés rekonstrukciós útján halad
tovább.
Az ÉNtudat ébredése a belénk plántált istenszikra tudatosításával, kinyitja érzékeléseinket,
észleléseinket az interdimenzionális valóságra, a Nagy Idő és Nagy Tér, vagy más néven nemidő és nem-tér valóság összefüggéseire. Az ÉNtudatra ébredés újra összekapcsol a saját
szellem-lélek tapasztaláskinccsel, ezek leszűrt bölcsességeivel és kirajzolja az ÉNhelyet az
univerzumban, a korábbi okok okozatait és azok megjelenéseit a jelen életre választott
generáció, jelen életre felépített test és a jelen életre magunk köré rendezett mátrix kapcsán,
azaz röviden az én-tapasztalatot.
Az éntapasztalatok megértésével és az ÉNtudattal való összekapcsolódással az egyén megérti
és egyre pontosabban érzi, tudja az Életküldetést, saját énhelyét jelen korunk élethelyzeteiben,
problémáiban. Az univerzumban betöltött Isteni ÉNhelye így hozzájárul a jelen élettapasztalást
adó és megélő kicsiny énhelyének megtalálásában. Ekkor újra EGYben vagyunk, ismerjük az
univerzumban betöltött szerepünket, helyünket, ÉNhelyünket; ez által pedig felismerjük
személyiségünk énhelyét és betöltendő szerepeinket, fejlődést igénylő vonásainkat, feloldandó
korábbi ok-okozati kötéseinket. Az éntudattal megélt földi szerelem így valóban beavató
élményként újralobbantja a bennünk élő istenszikrát, és összekapcsol saját ÉNtudatunkkal,
ÉNhelyünkkel. Az összekapcsolódottságot megélt ember pedig már tudja, hogy az életébe
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érkezett szerelem-tapasztalás már nem esetleges, nem véletlenszerű, hanem szinkronisztikusan,
önMAGa által előidézett tapasztalás. A szerelem tudatosan megélt tapasztalása így valóban
beavat a tudatos Szer Elem teremtésbe, mellyel már fenntartható a szerelem magas
rezgésminősége. Mégpedig azért fenntartható, mert a belül összekapcsolódott ember már Szer
Elem emberként nem tud más rezgésminőséget élni és kibocsátani magából, mint a szerelem
rezgésterét.
E tanulmány tézisalapja szerint a lélekfejlődésünk egyéni és kollektív célja jelen korszellem és
időtér keretein belül, a szellemi Éntudatra ébredés után, ÉNerőinkkel és Isteni Teremtő
Potenciálunkkal élve, magasabb rezgésminőségre emelni a kollektív egészet. Mindezek
gyújtópontja és rezgésminősége nem lehet más, mint az ötödik, isteni elem, a Szer Elem, amely
ÉNtudatra ébreszt, összerendezi az ÉNerőinket és istenivel megegyező minőségben teszi
lehetővé a teremtésgyakorlást. A Szer Elem energiája az az isteni energia, mely a Teremtés
ősminősége, az életet létrehozó és fenntartó rezgésminőség. E rezgésminőség a magyarság
rezgésalapja, melynek ősi Fény-Szer-Elem vallásunk ad a néplélek szintjén is gyökeret, belső
megértést és azonosságot.
A Szer Elem kiemel az öntudatvesztésből, felemel az Egység szintjére. Ezért a Szer Elem
emberré válás megelőzi és egyben előfeltételezi az Aranykor megteremtését. Az aranykori
kollektív rezgésminőséget az egyén és társkapcsolatai, valamint közösségeinek aranykorivá
válása teszi lehetővé. Ezen Belső, Társkapcsolati és Közösségi Aranykor megalapozásához az
Egységet teremtő Szer Elem energiát választjuk önnön lényünk és életünk alapjául. Amikor az
ember Szer Elem Ember, akkor tud a Szer Elem rezgésminőségével teremteni, és
visszahatásképpen, ahogy egyre magasabb szintűek a teremtései, önmagát, társát és környezetét
is egyre magasabb ÉNtudatszinteken tapasztalja meg. Mivel a Szer Elem energia egy
összerendező és EGYben tartó rezgésminőség, a szer minőségében élő közösség (szerközösség), fenntartja, megtartja, ápolja és teremti az EGYség minőségét. Aranykorivá pedig
pontosan az EGYség létminősége és rezgésminősége tehet bármilyen kapcsolatot, közösséget,
népet, bolygót.

A kollektív emberiség útja
Az egység és teljesség létélményéből kizuhant ember lélekfejlődésével teszi meg visszaútját,
visszaemelkedését az egységbe, teljességbe. Tudatában széttöredezett, léttapasztalatában a
dualitás alacsonyabb rezgésminőségeihez alkalmazkodott. Vajon e zuhanás egy szándékosan
és szabadon választott önmegtapasztaló út része-e, vagy más szándékok érvényesülésének
következménye, e tanulmány nem vizsgálja. A zuhanás legfőbb következményeit tudatosítja
úgy, mint az öntudatvesztést, az anyagba sűrűsödéssel járó képességvesztéseket és
érzékelésvesztéseket. Valamint a szellemi tudatosság szempontjából eszméletvesztést jelentő,
a háromdimenziós elme tudatosságába süllyedést, velejárójaként az alacsonyabb
rezgésminőségekkel és tapasztalásaikkal való önazonosítást. Kiemelve a lét-tapasztalásazonosulás önmagát újra és újra teremtő kényszermezőjét. Ugyanis mindezen következmény
internalizálódott, azaz belsővé vált a kollektív emberi tudat számára, kényszermezőként hatva
konformizmusra késztette és készteti a jelen kor embereit. Tehát az emberiség földi élettel
együtt járó kötelező alapélményévé vált a félelem, a szűk-ség, a korlátozottság, a szenvedés
szükségszerűsége, az elkülönültség tapasztalata.
A kényszermező a kollektív tudatban szűrőket hozott létre, melyek alapján az egyéni tudatokban
is szelektáljuk a tapasztalásokat, negatív vagy pozitív előjelekkel ellátva azokat. A
kényszermező és a szűrők öröklődnek epigenetikus értelemben és a szocializáció során
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megerősítést nyernek a felnőtté válás során. Egy adott előző generációs ősünk negatív
tapasztalásra adott a túlélés szempontjából akkor és ott adekvát reakció, mára, amikor már nincs
is jelen a negatív történés, az átörökített reakcióminta okafogyott tiltó programként szűkíti a
választható lehetőségek és az adható reakcióink variációs számát. Minél több történés, állapot,
vagy akár anyag, illat, íz – gyakorlatilag bármi! – kap negatív előjelet és kerül elutasításra az
egyéni tudatban, annál szűkebb a tudat tere, annál kevesebb a választható reakciók száma. A
generációkon átívelő ún. transzgenerációs stressz egy adott faktorra minden generációs szinttel
egyre növekszik, amíg feloldást nem talál valamely leszármazott életében. S bár ez
tulajdonképpen a hetedíziglenes generációs térben valójában a generáció egészének öngyógyító
törekvéseképpen rendben is van így, valójában őseink terheit is cipelve megnehezíti a saját utat
járni, vagy azon előrejutni.
Mivel a generációs mezők összeérnek, a közös generációszövet az egy adott területen élők
regionális, lokális kollektív tudatát is kiadja. Mindezt őrzi, rögzíti minden, amit a mezőt
létrehozza és fenntartja, beleértve a földet, ahol lakunk, a falakat, melyek között élünk. A tér és
az anyag emlékezik a korábbi időkre és a korábbi idők tereire, azok minden tapasztalatával
együtt. Mindez pedig együtt az adott térben kényszermezőt hoz létre és tart fenn minden benne
tartózkodó számára és kihat mindenkire, aki akár csak ideiglenesen van benne. A terekben
őrzött időkapszulaként működő mező megőrzi az ott valaha élt, ideiglenesen tartózkodók
lenyomatait, emléknyomait. Akár a saját lelkünkhöz tartozó korábbi megtestesülések
lenyomatait is, inkarnációs örökségünkként hátrahagyva magunk után a térben és az időtérben.
Utóbbinak segítő szerepe is van az ÉNhely és küldetés fonalának felvételében minden újbóli
leszületés alkalmával.
Az egyéni belső önmegismerő és önfelszabadító út – beleértve a személyiségintegrációs
munkát, a generációs stresszeink feltárását és oldását, az inkarnációs múltjaink megismerését
és ahol szükséges, oldását – hozzájárul az egyén jelen idejű közösségei és időtéren túli
közösségei (hét generációs háttér család-lelke, néplélek, egyéb érintett csoportok kollektív
terei) felemelkedéséhez, jobbulásához, fejlődéséhez. Az egyén önmunkája ezért sosem különül
el, eredménye és következménye kihat másokéra, az egyéni fejlődés hozzájárul a kollektív
fejlődéshez. Sok egyén öntudatra ébredése pedig húzza felfelé rezgésminőségében a közös
tudathálót alkotó és megélő mező további egyéneit. Az Szer Elem Emberré válás ezért hoz létre
Szer Elem alapú és rezgésminőségű közösségeket, társkapcsolatot, családot, nemzetet. De
ekkor már a Szer Elem lesz a kényszermező ható tényezője és rezgésminősége.
E tanulmány legfőbb célja az alacsony rezgésminőségből, és az azokhoz kötődő
kényszermezőkből való kiutat, a tudati felemelkedés lehetőségét felmutatni. Ehhez kulcsként
pontosan ahhoz a rezgésminőséghez térünk vissza, amely az anyagi teremtés legmagasabbika,
ahol, és ami által a négy őselem szubsztanciája az isteni ötödik elem által életre kel. Nem más
ez, mint az élet létrejöttének rezgésminősége, a Szer Elem teremtő tere és a gyönyör
hullámhossza. Szellemi-lelki és testi megtapasztalása mindannyiunknak. A közös nevezőnk, az
életünk létrejötte, az élet keletkezésének csodálatos misztériuma. A rezgés és hullámhossz,
amelyen a kettőből egy lesz és ezen eggyé vált kettő újra kettéválik, és immár az életenergiával
telített első őssejt osztódni kezd. Megismétli talán az eredeti teremtés ősképét, az Egy Forrás
életre keltő osztódását, ha úgy tetszik ősrobbanását? Talán pont így, talán másképp. Az
eredmény és a következmény ismét adott, az eggyé vált kettő újra ketté, majd néggyé, majd
nyolccá válik, az őssejteket, majd az ezekből képződő további sejteket már differenciált
funkcióval ellátó, nem csak sejtbiológiai program szerint felépül testünk. Pontosan olyan formát
vesz fel és olyan működési programot alakít ki, amely alapján a fejlődésre váró leckék
elsajátíthatók, a lélek tanulhat, a tapasztalása útján újabb és újabb kérdéseket tehet fel, újabb és
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újabb választásokat hozhat, újabb és újabb következményeket ismerhet meg. Mindehhez
pontosan olyan háttér-generációs mintázatot választva, ahol az adott ősök genetikája és
epigenetikája együttesen átörökítve, sejtbe írtan és részben a testi sejtek által fenntartottan,
kialakítja számára a tapasztalás legmegfelelőbb mátrixát.
Az ember beavató útján haladva, fejlődve rezgésminőségében emelkedik, az Egység
rezgésminőségéhez közelítve. Egyre magasabb szinteket elérve és főként tartóssá téve önmaga
életélményében. Ekkor azt mondjuk, hogy adott rezgésszint az állandó rezgésszintünk,
úgynevezett harmóniavonallá válik. Ettől van eltérés felfelé és lefelé is, attól függően, hogy az
életünk egyes megélése pozitív, avagy negatív stresszként hatva ránk mennyire, milyen
irányban és milyen tartósan mozdít ki bennünket a harmónia vonalunkról, az egyensúlyi
állapotunkból. Az önfejlesztés célja a belső úton az egyre magasabb rezgésszintű egyensúlyi
állapot elérése és fenntartása.
Stressz hatására az egyensúlyi helyzetünk megőrzéséhez, avagy kilendülés esetén
helyreállításához nem feltétlen az szükséges, hogy minél hamarabb visszarendeződjünk eredeti
szintünkre. Az összerendezett, Szer Elem állapotban a középpontban tudatosult állapotban
bármilyen előjelű megélés lehetséges, bármilyen stresszfaktor megélése közben teljes a
tapasztalás, a reakciókészség, a cselekvőképesség és a tudatos jelenlét állapota. Vagy nem is
keletkezik stressz, hiszen a test nem érzékel számára veszélyes tényezőket, vagy keletkezik
stressz, de nem befolyásolja negatívan a teljesítőképességet. Sőt, gyakran a megnövekedett
stressz egy magasabb tudatszintű állapotba kapcsolja át az egyént, aki így csúcsteljesítményre
válik képessé (lásd ún. zónaélmény-kutatások).
A Szer Elem állapota tehát a szerelmes hormonális tűzijáték állapothoz képest egy magabiztos,
kiegyensúlyozott, összerendezett állapotot jelent, melyben bármilyen tapasztalás közepette
megtartható a lélek-jelen-lét állapota. S amikor az egyén tartósan eléri, megtartja és megéli a
szerelem rezgésminőségét, akkor Szer Elem emberré vált.

A belénk plántált IstenMag
A belénk plántált isteni eszencia, az IstenMag teszi lehetővé, hogy az ember, önnön eszenciájára
ébredve, létrehozza és fenntartsa az istenlétet, az Istenből és Istentől lett megistenült Földet. Az
istenlényegűség felismerése az ember tudatosságában fellobbantja az eredeti IstenSzikrát, s az
ember maga is istenforrássá válik.

Az Ember az Isten Teremtő Társa
Ezen az úton a Szer Elem alapvető lényegiségét nem csak érti, hanem tudatosult szándéka
mentén az életerőket fókuszálja, teremtő társsá válik. Istenlényegűsége nem tesz mást lehetővé,
mint az istenivel megegyező teremtést. Minden más salakként elbomlik, a belső önmunkában és
átlényegülésben, a belső istenforrásból kibontakozó Szer Elem eszenciában feloldódik,
átminősül, mint a korábbi tapasztalások bölcsessége a lélek aranyává válik. A Szer Elem mint
életeszencia a teremtés energiája, alapanyaga értendő. A Szer Elem Ember teremtése Szer Elem
alapú, Szer Elem anyagú, ezért Szer Elem lényegű. A Szer Elem az isteni ötödik elem, mely
alapján a Szer Elem Ember a maga helyén és szintjén gyakorolja és tökéletesíti a teremtést,
méghozzá az istenivel azonos irányú és minőségű teremtést. Ezen az úton az Ember nemes úton
él teremtő potenciáljával, életgyakorlatban megérik az Isten Teremtő Társa – Társteremtője
minőségre.
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A Szer Elem, mint életrendszer
A Szer Elem alapú, az istenivel megegyező teremtésünk az életet rendszerező hatássá válik
időben, térben, életgyakorlatban. A Szer Elem minta – mintegy állandósult kényszermező –
ÉletRendSzerré válik. Ezt az életet is átalakító először belső, majd külső alkímiai folyamatot a
Szer Elem Ember, azaz a szerelemlétet élő, mennyországot élő ember tudja véghez vinni.
Amikor a fizikai testben élő szellemi tudatosság a földi, fizikai testében megéli az isteni elemet
– az már nem csupán állapot, hanem teremtő, cselekvő erő működtetése. Először maga is a Szer
Elembe nyílik, majd mindent maga körül Szer Elembe rendez. Ezzel újra megisteníti az
istentelenné vált világot. Tapasztalatainak kincseivel, lelke aranyával teszi arannyá a világot,
ahogy a belső arannyá válás teremtéseiben külső arany minőségűvé válik. A Szer Elem Ember
újraépíti és bearanyozza a Földi világát, immár nem talmi arannyal, hanem a lélek aranyával
minősíti át, emeli fel az alacsonyabb rezgéseket.

A Szer Elem Emberré válás útja
A Szer Elem Emberség cselekvő, teremtő, alkotó, újraépítő állapot és út. Mindez egy
felismeréssel kezdődik tehát, a bennünk élő IstenMag tudatosításával és az IstenSzikra
fellobbantásával a szakrális szívtér aktiválásával indul. Majd a felelősség felvállalásával
folytatódik.
Megjárva önismereti útjait, az egyén befelé haladva, önmagába tekintve átveszi élete irányítása
és alakítása feletti felelősséget. Azt nem tolja át másra, mert tisztába kerül azzal, hogy rajta
múlik, mit gondol, mit érez, mit cselekszik, mire hogyan reagál, mit tart fenn és miben, mennyi
ideig marad benne. A pszichológiailag felnőtt, érett és személyiségét tekintve integrált egyén
alapismérve pontosan ez. A 100% felelősségvállalás. Mindenért. Mindenért, ami az évmilliók
során köré rendeződött, mint saját szellemi tudatának választásaiból eredményezett
következmény. A spirituális értelemben vett felnőtté válás akkor következik be, amikor az
ember felismeri, hogy az okozatok oka önmaga. Ehhez fel kell nőnie önMAGához, hiszen a
csak az anyagival azonosított önmaga túl kicsiny lenne ahhoz, hogy ekkora felelősségvállalást
egyáltalán lehetségesnek tartson. Mivel kicsiny önmagunk a környezetet, a külső tényezőket
tartja az okozatok legfőbb okának, önmagát a következmények felelőssége alól felmentve teszi
könnyebbé és elviselhetővé az életét. A felelősséget kiadja a kezéből, mert szerinte nem tehet
róla és nem tehet érte. „Ő túl kicsi porszem ahhoz” – ezzel meg is indokolja. S bár valóban
kicsiny az univerzum méreteihez viszonyítva porhüvelye, éntudata – amennyiben Isteni
Éntudattá válik – a végtelenbe tágulva már képes felfogni a végtelent. Amíg véges elméjével
próbálja ugyanezt, addig véges, tehát korlátozott a látásmódja, felfogóképessége, megértése a
világról. Amíg földi porhüvelyével azonosítja önmagát, addig e porhüvelyhez tartozó véges
érzékszervi tapasztalások és érzéki csalódásainak illúzióvilágában éli meg önmagát.
Természetes, hogy ezen azonosítása alapján ő kicsiny és mindent megtesz azért, hogy a
porhüvely számára a lehető legsimább, változásoktól mentes, kiszámítható életfeltételeket
teremtsen.
Ahhoz, hogy ne azonosítsuk önmagunkat pusztán a porhüvellyel, olyan tapasztalásra van
szükségünk, amely kivisz az érzékszervi és legfőképpen szenvedés-centrikus tapasztalásból.
Ilyen tapasztalás maga a szerelem és minden transzélmény. A szerelem és más transzélmények
kinyitják a tudatosságunk érzékelésének határait, ezáltal a maga szakralitásunkban megélve
istenélményekké is válhatnak. Az éntudat határait kitágító megtapasztalások újra
összekapcsolnak a Nagy Egésszel, az áramlással, az élet lüktető szövetével. Ezt hívjuk
szinkronisztikus állapotnak, amikor a nagy egész részeként, azzal együtt áramlásban érzékeljük
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magunkat, minden a megfelelő időpontban történik, sokszor meghökkentően váratlan
véletlenszerű események egymásutánjában kibontakozva.
Amikor szinkronisztikus tapasztalásaink vannak, EGYben érezzük magunkat, szétárad az
életöröm, létöröm állapota – ekkor valódi Szer Elem megtapasztalásunk van. Ekképpen a Szer
Elem állapot nem csak a földi és két ember közötti szerelem állapotával írható le, hanem egy
olyan életélménnyel és Szinkron Állapottal, amely minden pillanatban megadathat, s egy idő
után, gyakorlással létrehozható és fenntartható alapállapottá tehető (lásd SzinkronÉletRendszer tanításai és gyakorlatai).
Ezen Szinkron Állapotnak kulcsa energetikai értelemben a test-lékek-szellem három testi és két
testen kívüli függőleges, testközépvonali tengelyben elhelyezkedő energiaközpontjainak
energetizáltsága, önmagukban és egymáshoz képest való kiegyensúlyozott kapcsolata és
együttműködése. Amikor fenn szeretnénk tartani a Szinkron Állapotot, akkor ezen öt
erőközpont stabilitása mellett szükséges a jobb és bal felünkhöz tartozó, férfi és női
minőségeinket, yang és yin polaritásainkat is kiegyenlítő további testi és testen kívüli
erőközpontjainak egyensúlya is. Ez már a merkabának nevezett fénytest tanításainak tárgyköre.
Ezen erőközpontok nem azonosak, hanem tartalmazzák a fő- és mellékcsakrák rendszerét,
energetikai kapcsolataikban pedig a testen belüli és testen kívüli energiavezetékeket. Ezen
energiarendszer ismerete, az energiapályákon keringő energia akadálytalan áramlása szükséges
a testi-lelki-szellemi egészség állapotának helyreállításához és fenntartásához.
Szerelem állapotában olyan mennyiségű többletenergia áramlik szét a testben, amely
átmenetileg feloldja az energiapályák blokkjait, a megnövekedett energia eljut az
energiahiányos területekre is. Ezért a szerelem állapotában valóban egészségesnek,
energikusnak, erősnek érezzük magunkat, ez pedig magabiztosságot, jó közérzetet és pozitív
életszemléletet alakít ki bennünk.
A Szinkronenergetikai gyakorlatok célja a szerelem állapotában megismerhető és megélhető
Szinkron Állapotot állandósítani. A Szinkron célja az energiapályák tartós felszabadítása is,
ami ritkán érhető el csak energetikai gyakorlatok végzésével. Az energiablokádokat érzelmi
stresszek hozták létre, melyek egyik részét generációs stresszként örököltük, másik részét
fogantatásunktól magunk tapasztalásai során hoztuk létre. Az érzelmi stresszek oldása ezért
szükséges a tartós energetikai egyensúly és egészség fenntartásához.

A szív és a szívtér kulcsszerepe
A legfontosabb és a legkülönlegesebb szervünk a szívünk. Velünk van az élet kezdete óta és
utolsó dobbanásával kísér bennünket testben megélt utunk végéig. A szív mint biológiai szerv
különleges a négypitvaros működésével, egyedi, soha el nem fáradó, csak a szívre jellemző
izomzatával. Különleges, mint energetikai központ, mely a maga egyedülálló módján
mozgásban tartja és ezzel centrálisan „irányítja” teljes energiarendszerünket. Információs
értelemben is, hiszen mára bizonyítottá vált tudományos alapokon, hogy a szív sokkalta több
idegi impulzust bocsát ki magából, mint maga a sokáig neurológiai központnak, fő irányító
szervnek tekintett agy (lásd neurokardiológiai kutatások eredményei). De a szív mindezek
mellett a testen (és az egész aurán) belül a legerősebb magnetikus térrel is rendelkezik, mely
kifejezetten fontos a szívtérben való teremtés (ún. szakrális szívvel teremtés) megértése
kapcsán. A szívet körülvevő mező, ahogy szép és pontosan fogalmazó, leíró magyar nyelvünk
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kimondja „szív”, azaz magába húz, vonz. Magához képes vonzani az Isteni ÉNtudatunk
üzenetét, a vágyaink megvalósulásához szükséges energiát és a hogyanok tervrajzát is.
Ahhoz, hogy Felsőbb Énünkkel, Isteni ÉNtudatunkkal kapcsolódhassunk, helyreállítandó tehát
a szívtudatosság, a szívvel való kapcsolat, és ébresztendő a szív erőtere. Mai állapotában ez
gyakorlatilag a szív energetikai újraélesztését jelenti, és együtt jár a személyes mező
megtisztításával, auránk egyes testeiben hordozott blokkjainak oldásával. A blokkok jelentős
része érzelmi stresszek útján került a rendszerünkbe és az azokat kiváltó negatív történések
elkerülésére, azaz önvédelemre irányul életenergiáink jelentős része. Tehát életenergiánk abban
emésztődik fel, hogy megpróbáljuk elkerülni azt, ami egyébként nem valószínű, hogy
ismétlődne, megtörténne a mi életünkben. De mivel sejtbiológiai és biokémiai értelemben
kódolt az adott stresszfaktor elhárítására irányuló túlélési reakciónk, az adott stressz kiváltó
tényezőinek bármilyen előfordulása – akár hasonlósági alapon – kiváltja a letiltó programot. Ha
mégis tovább megyünk a piros jelzésen, kiváltódik a stresszre adott régi reakció, lefut a régi
történet ismétlése. A stressz kiváltódása esetén ugyanazon megküzdési stratégiához nyúlunk
vissza, mint amely már egyszer – egy generációs ősünk életében, vagy a saját életünkben –
működött, tehát a túlélést biztosította. Az, hogy mennyire volt jó, mennyire oldotta meg a
korábbi stresszhelyzetet az adott reakció és legfőképpen, hogy az mennyire adekvát az ismételt
reakció egy új helyzetben – az elme stresszhelyzetben nem vizsgálja. Ha mégis látunk
alternatívát, a régi „bevált” reakciótól eltérő „újnak számító” reakciót elveti az elme. Marad
tehát az ismétlés újra és újra, mígnem a stressz feloldódásával változás áll be a rendszerben és
elérhető, mi több választható az új alternatíva. Az új alternatíva választásával új úton indulunk
tovább. Minél többször választunk új alternatívát, annál több energiát tudunk a régi minták
ismétléséből átcsoportosítani új minták megteremtésére. Az érzelmi stresszoldással tehát
nemcsak a jelen számára megfelelő új válaszokat, reakciókat adhatunk, hanem a saját utunk,
valóban saját feladataira energiát tudunk felszabadítani. Ezzel az élet folyása kiszabadul az
időhurokból, nem kényszerülünk újra és újra ismételni egy korábbi élethelyzetet. Az idő tovább
folyik, mi képessé válunk tovább menni immár saját utunkon. Ahol kell, ott új mintákat építünk,
új utakat teremtünk energiáink immár felszabadított optimumán.

A szívcsakra blokkjainak oldása – a szív újraélesztése
A szívcsakránk 28 éves korunk környékén működésében szintet lép, kifejezetten olyan ébresztő
impulzusokat küld az Isteni ÉNtudat felől, mely figyelmünket a létkérdésekre és életcélra
irányítja. Általában ekkor tesszük fel magunknak a kérdést, hogy kik is vagyunk mi valójában,
hogy van-e az életünknek olyan küldetése, célja, amely túlmutat a jelen életünkből tudott
hétköznapi feladatainkon. Innentől egyre tisztábban vágyjuk megtalálni azt az utat, célt,
küldetést, vágyunk újra ráismerni arra a feladatra, amellyel annak idején elindított bennünket a
Teremtő.
Ekkor a szívünk a legjellemzőbb állapotában szerelmes és párválasztó szerepkörében van.
Napjainkra vonatkozó kiegészítés, hogy sokan sajnos már a sokadik párkapcsolatot élik, mire
valóban oda szeretnék szentelni magukat a házasságnak, a családalapításnak. De mire odaérnek,
a korábban szerzett negatív tapasztalatok és szívbezárulások miatt a házasságra kiválasztott
párkapcsolatban már nem tudnak teljesen nyitottan jelen lenni. Gyakran már 13-14 éves korban
túl vannak a fiatalok az első szexuális élményükön, még azelőtt, hogy kapcsolat mélységéről
tanúbizonyságot szerezhettek volna, azelőtt, hogy tudnák, pontosan miről van szó, és
megadhatnák a kellő tiszteletet, a megfelelő körülményeket, hogy a szexualitásban a maga
szentségében lenne lehetőségük megélni a Szer Elem beavatását.
A nő rendszerében kifejezetten így van: ha a szíve nyitott tud lenni, akkor tudja működtetni és
beindítani a méh következő működési funkcióját, ami ugyan a vérzéssel elindul, felkészül, de
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ahhoz, hogy az életenergiákat be tudja fogadni és termőre fordulhasson méhünk földje,
szükséges a szív szeretetének megérkezése és a megfelelő partner is. Ha tehát az előtt történik
meg a szexuális kapcsolódás, hogy arra a méh és a szív érett lenne, mindkettő sérül. Egyéjszakás
kalandok vagy könnyedén vett párkapcsolatok után, ahová szívünk nem tudott megérkezni, nem
tudott feloldódni, ahol nem tudtunk jelen lenni – akár korábbi megcsalatások, féltékenységek
vagy birtoklások, akár egyszerűen felszínesség miatt – a szív már sérüléssel indul, mire
megérkezne a házasságba, és az abban való megnyílásba. Ezek feloldása, gyógyítása nélkül
nem lehet másként, csak félszívvel, óvatosan, félve az újabb sérülésektől, állandó érdekvédelem
mellett jelen lenni a kapcsolatban. Ez állandó stresszt, készenléti állapotot jelenet, rengeteg
energiát és figyelmet von el. Végső soron megmérgezi és általában ellehetetleníti a kapcsolatot,
mert ahol és amiben nincs jelen az energiánk, az nem fog tudni élni, azt nem fogjuk tudni éltetni.
Erre a hajdani szerelmespárok csak akkor jönnek rá, amikor már elhidegültek vagy széttépték
egymást az egymásra vetített elvárások, az egymásra mutogatás, az elégedetlenség és a saját fel
nem oldott frusztrációik figyelmen kívül hagyása miatt. Sajnos nincs az a kapcsolat, ami
megoldhatná és feloldhatná azt, ami az egyénben korábban más kapcsolatokban – a szülőkkel
és más fontos kapcsolatokban – keletkezett. Azt az ő dolga feloldani. Társa jelenlétével,
szerelmével, szeretetével segíthet ebben, de fel sosem oldhatja azt, amit nem maga hozott létre.
A fel nem oldott korábbról hozott stresszek továbbvitele az új kapcsolatba megnehezíti és
bizonyos esetekben lehetetlenné teszi az új kapcsolat virágzását, beteljesedését. Egyszerűen
nem marad energia a rendszerben az újra, hiszen a belső, tudatalatti önvédelemre és a belső
aknák kerülgetésére folyik el az életenergia (lásd rendszer- és családállítások tapasztalatai).
Nem beszélve a kialakult önkorlátozó és teremtéspotenciál-blokkoló hitrendszerré merevedett
korábbi negatív tapasztalatok alapján levont meggyőződésekről. Az elme blokkolja a szívvel
való kapcsolatot, és ha a szívkapcsolat blokkolt, akkor nincs mivel kapcsolódni, szeretni, alig
van mit áramoltatni. Az áramlás nem indul el és nem is érkezik meg. Tovább súlyosbítva a
szeretetlenség szívfájdalmait egy egyébként akár működőképes új kapcsolatban. Hol van ez a
teljességgel megnyílt, megbízni tudó, önátadó, eget és földet egybenyitó, a gyönyör állandó
állapotába emelő szerelemhez képest?
Mindezek miatt a korábban szerzett és hozott érzelmi stresszek oldása kapcsán kiemelt a
szívközpont blokkjainak oldása férfiak és nők esetében egyaránt. Egyrészt a szívtérhez tartozó
szívcsakra energetikai állapotának helyreállítása miatt, másrészt az egészségesen saját
rezgésében működő szívcsakra lélekkapuként való működése végett. Alacsony rezgésű és
blokkolt szívcsakra mellett nem elérhető az egyén számára a lélek kapuja, sem azon át a
személyes információs emléktár, a személyes Akasha. Mindezek miatt az egyén kapcsolata
saját szívével – fizikai, energetikai szervként és a lélekkapu szerveként egyaránt – kiemelten
fontos.
A szív elsőrendű dolga kapcsolódni a Nagy Egésszel, az EGY frekvenciáját áthozni, a szellem
és a lélek üzeneteit érzületek formájában a vérbe információsan kódolva körbeküldeni a testen.
Ezzel képes megtartani alegteljesebb Isteni ÉNtudat valóságában. A szíved a lélek ritmusára
dobbanva megadja életünk saját, önazonos ritmusát.
Azt, hogy ki mennyire tud saját ritmusában, a saját lelke szava alapján élni, az határozza meg,
hogy az érzelemtest, a mentális test és az energetikai test hogyan reagál a szíven át érkezett
információs üzenetekre. Ha a mentáltest – azaz a beépült hitrendszerek, meggyőződések –
szerint szívvel élni botorság, a szívbéli ösztönök után menni és mindenfajta rációnak ellenállni
hülyeség, akkor a szív hiába próbálja tenni a dolgát, nincs, aki átvegye az üzeneteit. Ez gúzsba
köti a szívet, aki nem tud mást tenni, mint össze-vissza kalimpálni, ritmuszavarokat, majd
komolyabb szívproblémákat produkálni a fizikai szinten. Ugyanígy, hogyha a korábban megélt
negatív érzések, élmények, múltbéli tapasztalatok okán, védelmező falak épültek a szív köré,
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akkor annak rezdülései nem fognak tudni kijutni, és a szív csodája bent reked, sötétségbe zárva.
Hiába dobban minden pillanatban a lélek üzenetével, az ereje nem jut át a falakon. A testben
épp, hogy van élet, de nincs köze az örömhöz, a boldogsághoz. Az élet a szenvedés útján jár,
egymást érik a fájdalmak, negatív tapasztalások, gyakran lehúzó örvényekbe kerül, mert maga
a szív nem él teljes fényvalójában.
Ha pedig a szívet az előbb említettek, a rossz gondolatok, a korlátozó meggyőződések, a
múltbéli negatív blokkok, fájdalmak, tapasztalások gúzsba kötik, az leképeződik a teljes
energiarendszerben. A szívcsakra nem tud megfelelően működni, és nem képes ellátni az
egybeszerető funkcióját. Nem tudja összekötni többé a fentet és a lentet, így nem tud
összekapcsolni az Isteni ÉNudattal sem többé. Ebben az állapotban a lélek visszahúzódik, az
IstenMag nem aktiválódik vagy elalszik. Az életed valósága vegetálássá sűrűsödik össze. Ebben
a térben saját fizikai poklot teremtünk, szenvedésből szőtt valóságot. Ahogy ma már kutatások
adnak hírt arról, hogy a magyar lakosság 50 éves kor felett aktív haldoklást él meg.
A szív sebei mögött a klienstapasztalat alapján mindig valamilyen fájdalmat találunk. A
személyes vagy örökölt fájdalom mögött egy-egy megfosztottság élmény áll, valamitől, ami jó
lett volna, de hiányzott. A megfosztottság erővesztett önkívületi stresszállapotot hoz létre, ami
szétválasztja az éntudatot az Isteni ÉNtudattól. Látszólagos valóságérzékelést hoz létre minden
felerősödött – egyébként nem csak negatív – érzelmi megélés. Az érzelmek vihara örvényként
magával rántja a tudatot, ami már nem irányít, hanem önvesztett állapotban sodródik. A stressz
megélése közben, ahogyan engedjük, hogy a látszólagos valóság érzései körülvegyenek,
elfelejtjük a másik valóságot, a Szív valóságát, a gyönyörök kertjének, a szív kertjének
valóságát, a végtelen szeretet valóságát, és a vágyott érzelem – amit nem kaptunk meg és
kiváltotta az eredeti stresszt – tovább távolodik. Immár magunk választjuk le azzal a
megtapasztalásunkból levont következtetéssel, hogy ha az nem adatott meg nekünk, akkor az
nem is elérhető számunkra, mi több, nem is vagyunk rá méltók. Ez a mechanizmus fenntartja a
kicsiny éntudatot, az elme vészreakciót a kényszermezőnek való megfelelését, lezárja a szív és
Isteni ÉNtudat által egyébként mindeközben folyamatosan küldött információt, alternatívát,
szeretetet. Voltaképpen az érzelmi azonosulással önmagunkat zárjuk ki a Földi Paradicsom
megélésének lehetőségéből. Az, hogy mindez mennyiben kialakult, tanult vagy esetleg
implantként belénk helyezett program, nem kívánom ebben a tanulmányban megvitatni.
Fontosabb üzenet a most számára az önvezető, szabad választás mentén lehetővé váló kiút
leírása, mely a szívvel és azon keresztül az ÉNtudattal való újrakapcsolódás összerendező és
ÉNerőket az IstenMagba EGYbehívó Szer Elem útjában írható le. Ahogy a belénk plántált
IstenMAGhoz újra kapcsolódunk – már azzal is, hogy tudatosítjuk létét – hozzáférünk az Isteni
ÉNtudathoz, és újraéled az IstenSzikra szívünkben. Ez a szív energetikai és szakrális
középpontként való újjáélesztésének útja.
A szív legfontosabb feladatainak megértése nyomán érthetővé válik, miért kell újjáéleszteni és
felszabadítani a szívet, kitisztítva a belőle kiáramló energiafolyókat, lebontva a falakat.
Ez belső munkát kíván, ami nem feltétlen könnyű, de mindenképpen eredményes. Legszebb
élményeink és legmélyebb poklaink kapcsolódnak a szívünk sérüléseihez. A szívünk bizony
van, hogy úgy tanít bennünket, hogy fáj. De nem azt tanítja, hogy bezáródjunk és védekezzünk,
mert ezzel elzárnánk magunkat a szeretet áramlásától. Sokkal inkább azt tanítja, hogyan tudunk
érezni – és közben nyitva tartani szívünket és ezzel érző képességünket, együttérző
minőségünket. Bezárt szívvel esélyünk sincs az Isteni ÉNtudat megvalósítására itt a Földön.
Egyáltalán nem segít, sőt tökéletes zsákutca, ha csak a fájdalmainkat látva „átadjuk” az elmének
az életünk irányítását. Hiszen az elmeirányítás lényege, a túlélés a korábbi fájdalmak
elkerülésére törekvőn, tiltó programokkal leszűkítve tudatunkat. Ezzel elzárja a szív újra
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kinyílását, hiszen gyakran – szerinte – annak eredménye volt korábban a fájdalom. A múlt
ismétlődésétől való félelmünk az elme önvédelmi mechanizmusai miatt megfojtják a szívünket!
A Szív újraélesztésének folyamata ezért szorosan összefügg a sérülésmintázatokkal, hiszen ezek
mentén blokkolja az elme a szívet. Ezért a szív felszabadítása érdekében az élet során bevetült
sérülésekkel foglalkozni kell, kifejezetten az egyes szeretetminták sérüléseinek törésvonalait
felkeresve és gyógyítva. Párhuzamosan járva az Énerők EGYbehívásának útját, korábbi
EGYségélmények felkeresését, tudatosítását – ezzel pedig új Egység Mintákat teremtve a jelen
számára.
A szív újraélesztésének belső útján megérthető, hogy minden fájdalom a szeretettől való
elválasztottságból keletkezett. Felismerhető, hogy a legfőbb teendőnk szeretet vinni oda, ahol
nincsen. Legyen az egy szeretethiányos kapcsolat, egy testtáj, szerv, egy életterület vagy az élet
maga. Ez kiléptet valamennyi felbukkant fájdalmas érzetből, amibe valaha beleléptünk.
Látod azok sorozatát magad előtt. Mikor odaadtad a szíved és rútul elbántak veled. Már te is
elválasztott voltál és féltél, hogy függővé válsz, vagy épp neked nem marad. Mert ezt láttad, és
azt tanították, hogy a szeretetért meg kell harcolni. Ez volt a valóságod. De ez már egy múltbéli
valóság. Elmúlt. Szíved minden szeretetével új megvilágításba helyezed régi élethelyzeteidet.
Nem lesznek mások, mint képek, epizódok az életedből, amelyekben megtanultál szeretni,
melyekben még nem tudtad nyitva tartani a szívedet, melyek mind arról szóltak, hogyan
mondtál le az erődről, hogyan hagytad, hogy a kapcsolódás elsekélyesedjen és hogyan hagytad,
hogy kiszorítsanak a saját helyedről. Lehet, hogy még Gyerek voltál, védtelen voltál, vagy
éppen így tudtad. Megbocsáthatsz magadnak ezért. Megbocsáthatsz mindenki másnak, a
szeretetet rablóknak, a szívedet sárba tipróknak.
A szíved élhet és virulhat, mert csak tőled függ, hogy újjáéleszted, felébreszted erejét és éltetede. Szeretettel. A tápláló Szerrel, az Isteni életenergiával, Szer Elemmel. Dönthetsz úgy, hogy
figyelsz a szívedre, hallgatsz szavára, utazol vele az élet forgatagában. Dönthetsz úgy, hogy
szeretsz, hogy visszaengeded magad a szeretet áramlásába, az Isteni energia szüntelen
áramlatába. Megtalálhatod a módját, hogyan szerethetsz. Szerethetsz jelenléttel, hiszen valódi
jelenléted a legnagyobb szeretetkifejezés annak, akinek adod, aki mellett jelen vagy az adott
pillanatban. Szereteted a legnagyobb ajándék lesz, amit adhatsz. Szerethetsz kapcsolódásokkal,
az időd, az energiád, a figyelmed és önmagad odaszentelésével. Szerethetsz az erőddel.
Másokat erőbe emelő jelenléteddel. Szerethetsz az igazságérzeteddel, mellyel megvéded
önmagad és megvéded a védtelent.
Szeretheted magad azért, mert vagy. Szeretheted magad anélkül, hogy bármit is tennél.
Szerethetsz, mert fényanyagod a szeretet maga. Így indultál e világba. Nem most, hanem soksok élettel ezelőtt, mikor egy voltál még a végtelen Forrással, mikor egy csepp voltál az
energiaóceánban. Ha szeretsz, áramlik benned a Szer Eleme, az Isteni életenergia. Az ekkor
már élő szíved emlékeztet az EGYségre, melynek ma is része vagy. Melyből soha nem zuhantál
ki valójában. Él a szíved, dobban. Szereted magad, keresed, és cselekszed, kit hogyan
szerethetsz jól. Ezzel élteted a szíved. Minden kapcsolatban az egymásra hangolódás,
együttérzés képessége és mellette az önkifejezés az, ami elmondja, hogy hogyan s miként
áramolhat a szeretet legjobban. Használhatod mindegyik módját a szeretetnek, hisz magad
vagy a szeretet, akit az Isteni Szer Elem éltet.
A szív sérülései az elfogadás nélküli szeretetlen állapotokban keletkeznek. Már akkor is, ha egy
számodra fontos ember nem a szívével lát téged, hanem a meggyőződésein keresztül, téged
elítélő-megítélő módon, az elvárásait, avagy a be nem teljesített vágyait vetíti ki rád és
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megvalósulásukat hozzád. Mindegyik felsorolt helyzetben megfoszt önnön nagyságodtól és „a
nem vagy elég jó”, „nem vagy megfelelő”, „nem csinálod jól” üzeneteivel egyenesen leépít.
Akár egy nap végi gyakorlat segíthet, mely során megfigyeled a napi kommunikációidat és
átgondolod, hogy miben és hol „látta beléd” valaki a saját meggyőződéseit, gondolatait, érzéseit
és a leggyakrabban elvárásait és szükségleteinek, elvárásainak teljesítőjét. Gondold át, hogyan
és miképpen kommunikáltál az adott helyzetben és az mit tükrözhetett a számára, miben és hol
mehetett félre a kettőtök között kommunikáció, akár az adott napon, akár – leggyakrabban –
már sokkal korábban.
Az a tapasztalatom, hogy a kommunikáció a korábbi szívsebek ismétlődősének elkerülése
végett őszintétlenné, védekezővé vagy éppen támadóvá válik, amivel az elkerülés helyett újra
létrehozza a blokkot, és eredményezi az újabb sebet. A valódi gyógyulásért és a blokk
feloldódásáért, érdemes önmunkát végezni, hogy ki, mikor, miképpen tette ezt veled, illetve te
mikor, miképpen tetted ezt másokkal. Mindez egy mintát fog kiadni és arról mesél, hogy milyen
módokon szoktad elveszteni a szíveddel és Isteni ÖnMagaddal a kapcsolatot és hogyan kerülsz
elválasztott, energiahiányos, erővesztett, kiszolgáltatott, szorongó állapotba. A minta azt is
megmutatja, hogy miképpen és főként miért lehet az „előnyös” számodra, ha másokat kerítesz
nem szándékosan, de hasonló erővesztett állapotba. A szeretetlen állapotok ezek után
kerülendők, a miért engedjük vagy miért csináljuk mégis kérdésekre adott válasz mentén
gyógyíthatók a szerzett és okozott szívsebek. Visszatérhetünk a szeretet választásába és
gyakorlásába.
Szíved legyen újra fénylő, falaktól mentes, kiáradó. Ahogy növekedni engeded, olyan erő nyílik
belőle, ami kitölti egész teredet. Minden mást, ami illúzió, mint például a félelem, felold
magában. Hiszen nagyobb nála és tartalmazza azt, ahogy a fény a sötétséget. Ahová szeretetet
viszel, ott megszűnik a félelem. Ahova fényt viszel, megszűnik a sötét. Feloldódik benne, mert
sokkal nagyobb nála, ami őt magában hordja. A nagyobb kép válik immár valóságlátásod
alapjává és fokról fokra a többi kicsit, elkülönültet, félelembe húzódót feloldja. Engeded a
szeretetet áramolni rajtad keresztül, sejtjeidbe, múltadba, generációdba, leszármazottak felé,
terekbe, emberek közé, mert szeretetben lenni azt jelenti, hogy jelen vagy és élsz. Valóban élsz,
már nem csak vegetálsz. Nem csak eltűnteted magadban az életenergiát, hanem áramoltatod és
növeled, építesz és teremtesz vele. Egy jobb világot. Légy hát jelen. Váltsd az életed valóra,
szíved minden vágyával. S a vágyak, mikkel jöttél e Földre és gyermekként dédelgettél, most
kizubognak. Szabadon szárnyalnak, kirezegnek a teredbe és betöltik azt. Álmodtál, tartós,
minden szinten kielégítő, megelégítő, kölcsönösen jó párkapcsolatról, álmodtál bőségről,
egészségről, kapcsolódásról, együtt teremtésről, alakulásról, otthonról, családról. Az
áramlásban levés, az összekapcsolódottság, a szív öröméről. Engedd hát őket kiáradni, hogy
szíved elkezdhessen újra hinni abban, hogy innentől továbbra is hallod majd szavát és továbbra
is mersz szeretni.

A meghaladás
A korábbi reakciók és viselkedésminták helyett a jelenben új reakciókat és új viselkedésmintákat
keresve, teremtve és megcselekedve meghaladod a korábbi szűk tudatosságod, kitágul és egyre
teljesebb az ÉN-Tudat vezérlése. Mindez bátor gyakorlással váltható valóra. Annak a
gyakorlásával, hogy védekezés és bezárkózás helyett itt az ideje megnyilatkozni, megnyílni,
jelen lenni, szeretni. Hiszen a valódi erő a szív bátorságában pont ebben rejlik – ha mersz
önmagad lenni. Ahogy megváltoztatod gondolataidat, kigyomlálod a negatív, önkorlátozó
hiedelmeket, tágítod látókörödet, felemeled rezgésedet, pozitív érzésekkel töltöd fel napjaidat,
felelősséget vállalva az életedért, átrendeződik minden. A szív virága kinyílik, rózsakertté válik,
élővé válik a tested s valóra válthatod az életedet – sajátodat végre.
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Ekkor a szív energetikai és fizikális értelemben is el tudja látni feladatát, a legfontosabb testi és
lelki szervünk egészséges működésével önMAGunkhoz jutunk. Hozzáférésünk lesz lelkünk
hangjához, saját életküldetésünkhöz és a hozzá szükséges korábbi életekben megszerzett
tapasztalásaink bölcsességeihez, tudásainkhoz. Amikor a szívünk felé fordulunk, megkezdjük a
vele és érte való munkálkodást, akkor megköttetik az új szövetség belül, a szív útján és a tudatos
felfelé kapcsolódás útján. Ez maga a Szer Elem eszencia választása, a Szer Elemmel való új
szövetségkötés. Ezzel felkészülünk befogadni mindazt a jót, amibe kinyílhatunk, és amivé
lehetünk. A Szer Elem rezgésminőségét választva alaprezgésünknek, választjuk és engedjük a
Szer Elem egyik megnyilvánulási formáját a Földön, a szeretetet. S választhatjuk a Szer Elem
minden megnyilvánulását, amelyben az isteni életelem megjelenhet. Legyen az bőség,
egészség, élet-öröm, a párkapcsolatban megélhető szerelem és legyen az a szer eleme a
közösségeinkben, szűkebbekben és tágabbakban. A választás az új szövetségkötés alapköve.

A női méh és a nőiség kulcsszerepe
Az érzelmi stresszek feloldása és kifejezetten a személyiség mátrixa szempontjából, kiemelt
jelentőségű a női méh fizikai és energetikai szerve. Az inkarnációs, generációs és életstresszek
mentén kialakított hitrendszer, viselkedés és reakciórendszer energoinformációs módon
holografikusan rögzül, létrehozva és fenntartva a személyiség szerkezetét, és az én-tudatot. A
fizikai testben több ponton fixálódik mindez. Ezen pontok egyike a női méh, mely rögzíti és
fenntartja a személyes mátrixot. Ezért az, hogy mi történt az évezredek alatt a női méhhel, mi
történik most, az közvetlen kihatással van az emberiség egészére és az emberiség lehetséges
jövőjére is. Ameddig a női méh jelen mértékében el van szennyeződve energetikai és érzelmi
stresszlenyomatok által, addig a nő nem képes ellátni női létfeladatát. Jelesül a női létfeladat
lényege az energiák egybehívása és tápláló energiaforrássá alakítása, szeretettel való
átminősítése és szeretet-táplálékként való átadása a környezetnek. A „szer-etet” mondja ki
beszélő és tanító magyar nyelvünk nagyon pontosan lényegi feladatát. De ahhoz, hogy legyen
bent szer – az életet létrehozó és fenntartó energia, életenergia, ahhoz egészségesen kell, hogy
működjön a női méh. Ahhoz, hogy a szer-energia, életenergia megérkezzen a szeretet
rezgésminőséggel azt átitató szívbe, a szívnek fel kell a méhből szívnia az életenergiát. Ehhez
a szívnek és a méhnek is egészségesnek kell lennie energetikai értelemben is. Itt pedig már
összekapcsolódik a női méh és a női szív egészségének helyreállító felhívása, ami jelen korunk
24 órás állapotának alapvető feladatává vált.
A nőiség feladata nőni, növekedni és növelni. Ehhez kell a Szer Elem, mint életenergia. A nő
ugyanis a Szer Elem létrehozó energetikai működéssel van megáldva. A nő egybehívja a
részeket, önmagában kiegyenlíti azokat, a testén belül az anyaméhben eggyé teszi a
szétválasztott energiákat. Ezzel a méh a termékenység földje, az élet kelyhe és az élet forrása.
A nő helye, tisztelete és megbecsültsége alapvetés volt az életet tisztelő és szolgáló magyarság
számára, ebben vannak a gyökereink. Gyökereinket tudatosítsuk, élesszük fel és vegyük át
tanításaikat. A szívünkön át, és ha nőként születtünk erre a földre, a méhünkön át. Istenanyánk
az Élet Asszonya, ÉletAnya. Neve máig fennmaradt az Ilonában, Tündér Ilonában és
Tündérhon emlékezetében.

Mag-őrzők és honőrzők
Az élet szentsége, a Szeretet Istene és a Szer éltető Eleme alapvetése volt magyar
fényvallásunknak, azon belül pedig kiemelt tanítása volt tudóinknak, táltosainknak és
aranyasszonyainknak. Boldogasszony hitünk és néprajzi kincseink bármilyen töredékesek is
még mindig megannyi kulcsot adnak a kezünkbe (lásd Aranyasszony iskola tanításai). A
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magyarság néplelke szerint mellérendelő, a nőt és férfit egyenrangúnak élő, anyahitű, a nőiséget
tisztelő, megbecsülő, óvó. Ardvisura Anahita története mellett máig megőrzött – még ha
kevesek által is ismert kincsünk – Tündér Magyar Ilona. Vele az Aranyos Szegellet közepén
álló Aranyalmafa-Életfa, mely Tündér Ilona maga. Tündér Ilona a magyarság istenasszonya.
Tündér, mint a szél elemhez tartozó fénylény, Ilona, mint Il-Ona, Élő-Ana, Élő Anya. Aki a
Szer Elem Istennője, az elveszett, eltagadott, szent közepet adó 8. Boldogasszonyunk. A Szer
Elemébe a táltosokat avató Istenasszony. Az Életfát járni tudó Táltos beavatása – volt! – Tündér
Ilona és a Szer Elemmel avató aranyasszonyi beavatás.
Olyan korban, amikor a Maghari ember az IstenAnya (MA = IstenAnya, ghar = nép, maghari
= az IstenAnya népe), és a Hunghar az IstenAtya gyermekének tudta magát, s tudatában
egyértelmű valóság volt néplelkének ikervolta, magornak és hunnak csak együtt megélhető
EGYsége. Magharként a mag-os ősMAG tudást őrizni, s tanítani, hungharként a magot, s vele
éppúgy a tudást, mint az életet, a gyermeket, az élet kelyhét a nőt, a magőrzőt és az élettér-hont
megvédeni.
A két ikerfél kiegészítve egymást teheti legfőbb dolgát, küldetését. A két ikerfél, mint az
ikerlelkeknél is, hordozza egymást, egymásban élnek. A kibékülés belső feladatként indul, majd
eztán tud megmutatkozni a külső terekben, a két fél egymásra találásában és legfőképpen újra
kötött szövetségében. Néplelkünkben tökéletesen megmutatkozik a polaritás kibékítésére váró,
dinamikus egyensúlyi állapotba vágyó küldetésünk. Nem is lehet kérdéses, hogy a
magyarságnak miért és mi a dolga a polaritás földi világában, magos ősforrás tudatával és az
élet tiszteletével, Szer Elem Isten Tudatával, az önMAGunkba nyílás felfelé növekvő, nem
vertikálisan, erőszakosan térfoglaló, hanem horizontálisan szellemileg növekvő mivoltában.
Néplelkünk máig őrzi IstenAnya és IstenAtya szerelmetes Egységét, az ŐsTenForrást. Ahogy
az egyénnek dolga a benne élő női és férfi részeket megismerni és kiegyenlíteni, EGGYÉ tenni,
úgy dolga ennek az ikernépnek két ikerfelét egybehívni, kibékíteni és egységbe rendezni.
Mindegy, hogy létezésünk melyik szintjét tekintjük, az ellentétek polaritása a dinamikus
egyensúly felé törekszik. Van, sőt úgy tűnik, a fejlődés motorja egy duális rendszerben a két
ellentétes pólus között létrejött taszítási feszültség, avagy éppenséggel egybeolvadásából
keletkezett többlet mennyiségű és minőségű energia. Vizsgálhatjuk a mindenséget és az azt
átható fizikai szerkezetet, az ürességben anyagot lelünk, az anyagban pedig ürességet jelentő
ősközeget, mezőt. Tekinthetjük az egymásnak feszülő ellentéteket jónak és rossznak, vagy
tekinthetjük őket kiegészítő elvű együtthatókként. Tekinthetjük a világot az ellentétek
párharcának, avagy megláthatjuk az ellentéteket egyesítő energiatengert. Azt az energiatengert,
amely nem más, mint a teremtés ősközege, melyből az anyag és az élet kiemelkedik. Aki pedig
kiemeli, nem más, mint az Ősi Női Elvet megtestesítő, ezer néven ismert IstenAnya. Az űr lehet
üresség és lehet szabad átalakulásban lévő tér, amely néhol valamely különös okból kifolyólag
anyaggá sűrűsödik. Tekinthetünk mindre úgy is, mint fény és sötétség, vagy úgy, mint
megnyilvánult, még megnyilvánulatlan, vagy már megnyilvánultságából visszahúzódó fény.
A fény egyben az ellentétek egysége is, hiszen túl van a polaritások kettéosztott világán. A fény
képes átalakulni elektron-pozitron párrá, majd újra visszaalakulni fénykvantummá. A fény
egyszerre részecske és egyszerre hullám. A fény időtlen, az idő dimenzióit is átható, de
valójában időn túli. Mi magyarok pedig ennek a fénynek a vallását és tanításait vállaltuk
küldetésünkként élni és tanítani. Tudóink a fényt ünnepelték az év körén, melyben a Napot mint
az éltető fényt a földre bocsátó csillagot éppúgy tudták, mint az Isteni Fény kiolthatatlan,
öröktől fogva létező, mégis e Naprendszerben megnyilvánult éltető erőt adó mivoltát. Hiszen e
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Földön a Fény – az IstenForrás Fénye és a Nap fénye – nélkül nem lenne élet. A fény élet, az
élet fény. Az Istenforrás a fény maga, az élet az Istenforrás megnyilvánult fénye. Fény, ezért
Isteni megnyilvánulás minden, ami él, ezért minden élet szent, Istentől és Istenből való.
A magyarság fényvallású nép, hitében tudja, éli és élteti a fényt, az Isten Megnyilvánulását az
Anyagban, ami történetesen lehet lelassult tudatú, besűrűsödött sötét anyag, eredeti
fénytermészetét mégsem veszítette el soha. A magyarság őseredeti formájában nem kettéosztó,
hanem a fényt minden változási állapotában tudó és tisztelő. Lásd fényünnepek az év körén, a
Nap fázisaiban tisztelt születő fény (Téli Napforduló), kiteljesedő fény (Tavaszi
Napéjegyenlőség), kiteljesedett verőfény (Nyári Napforduló) és erejét átadott megpihenő fény
(Őszi Napéjegyenlőség).
A Fény és a fényember lélekfejlődési transzformációja bennünk a lélek Napútja és az egyéni
élet Napútja az életfázisokban éppúgy a megnyilvánult fényt, az Életet ünnepli. Az ünnep
extázis, transzállapot, melyben az ünneplő egyesül a Fény Forrásával, Istennel. Tudatában
fénnyé, a legteljesebb fénnyé válik.
Az ünnep extázisa megteremthető volt síppal-dobbal-nádihegedűvel, tánccal, révüléssel és
szeretkezéssel. Az extázis transzállapota tehát Istennel való egyesülés, bármely formájában is
történik szent és szakrális aktus. Nem kapcsolódik hozzá bűntudat, szégyen, gátlás. Egyik
formájához sem. A testi szerelemhez, a szeretkezéshez sem. A szeretkezés a Szer Elemmel való
töltekezés, a Szer Elemében való gyógyulás a fény beavatása és a fény ünnepe is volt egyben.
A szexualitás a testben élő és a testben megélhető fény állapot ünnepe volt, vele a
termékenységé, gyarapodásé és az életé. Szép példája az egykoron még teljes fénytudásnak az
arany, mint nemesfém használata, és mint rezgésminőség jelzés. Ahogy a szerelem testisége
lealjasult az idők folyamán, úgy lett az arany is anyagba zárt értékmérő csupán. A valódi Szer
Elem, ahogy az arany, keresett hiánycikk, amiért ölnek, amit birtokolnak és elzárnak.
Az az Aranykor, aminek a mostani ötödik emanációs emberiség a megteremtésére indult egy új
aranykor kell, hogy legyen, ami tartalmazza az arany régen tudott és gyakorolt EGYséget és
teljességet hordozó rezgésminőségét, s benne és vele a helyreállított szerelem fénytermészetét,
a visszahívott Isteni Elemet, a Szer Elemét. Az ötödik emanáció az 5. elem Szer Elem
beavatását jött életté tenni, ehhez felhasználja az előző emanációk tanításait, tanulságait.
Itt hívnám fel a figyelmet a divatos felosztásra, mely szerint a férfi a szoláris, a nő a lunáris
minőség, és csak abban teljesedhet ki. Ezen felosztás beszűkült tudatú elmében született
hitrendszeri meggyőződés, mely nemcsak megoszt, hanem meg is foszt egy fontos női
minőségünk gyakorlásától (azzal, hogy hitrendszeri alappá vált). A nő nem csak és kizárólag
lunáris, befogadó természetű. Nem azonosítható a Holddal. Nagyon nem. A nőnek éppúgy,
ahogy a férfinak és minden fénynek (!!!) kettős természete, azaz szoláris és lunáris
megnyilvánulása is van. Magyarságunk számára természetes volt ez, teljességgel rendben
tisztelte az arany Anahitát, a szoláris hettita Arinnát, utódját a Phrüg Cybelét/Kebelét, az
Aranyos Szegellet Tündér Ilonáját, az istenanyai minőséget a földi térben megjelenítő
AranyAsszonyt. Az arany nem férfi jellegű volt, hanem a fér (=fény) fi volt aranyemberként a
fény egyik megtestesítője, éppúgy, ahogy a másik fele az égnek (fele-s-ég) aranyasszonyként.
Az arany a fényt anyagban hordozó és megjelenítő nemesfémként rezgésminőséget,
fényminőséget kódolt, szimbolizált, számos egyéb nemesfém tulajdonsága mellett.
Példaként említeném a dobot, mint sok kultúrában alapvetően női szimbólumot és
szertartáshangszert. A dob a Nap kerekségét és Istenanyai Teljességet, a Nagy Anyaistennőt, a
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kozmikus anyaméhet szimbolizálja – ami Cybele, vagy ahogy mi ismerjük, Kebele Istennő –
szoláris hangszereként még ismert és tisztelt volt. A dob kereksége megidézi a női minőség
teljességét, s a férfi minőségű dobverő (verő = élettel telítő, élettel tele lévő lásd a szív régi neve
verő) megérkezését a teljesség még megnyilvánulatlan fényterébe. Ott hangrezgést hoz létre és
a dob, miképpen a női méh létrehozza a hangrezgést (lásd fény rezgéstermészete!) és ezzel a
hangként megszülető, megnyilvánuló fényt, életfényt és méhként az életet. A hettita és phrüg
időkben, de magyarságunk néplelkében a nőiség fényt szülő minősége még egyértelmű. A téli
napfordulókor ünnepelt SzülőBoldogasszony nevünk és hagyományunk máig őrzi a nőiség
fényt szülő, igencsak aktív, kiáradó munkát igénylő szülési folyamatát.

Aranyos Szegellet Magyarsága
Fontos mindez, hiszen a magyarság néplelkében az Aranyos Szegelletben gyökerezik, az arany
rezgésminőségében, a Nap által megjelenített Fény és Élet tiszteletben, mely megmutatkozik
fényünnepi szertartásainkban. A dob, a táltosi révülés, a tánc, a napkelte tisztelete és a
tündérszeretővel való egyesülés táltos beavatás hagyománya, a Szer Elem alapelve, mind
felsorakozik a fényt jelképező, megjelenítő tűz körül. A tűz körül, mely sokáig megmaradt,
mint egyetlen megnyilvánuló jelzőfénye a hajdani fényvallásnak és fény-vállalásnak. Pedig a
tűz mellett a magyarság tisztelte a többi életet alkotó elemet is. A tűz, a víz, a föld és a levegő
(szél) elemeinek ismerete nem elméleti ismeretként, hanem megélésként, tapasztalásból leszűrt
tudásként volt jelen az élet tereiben. A természetbeni élet meg is követelte az elemek
beavatásait, az elemi erőkkel való bánást, azok külső és belső uralását. A belső uralás
egyértelmű alapvetése volt a felnövekvésnek, és párhuzamosan zajlott az egyes életbeavató
szertartások során közvetlenül megélt elembeavatásokkal. Természetes volt a tűz megrakása,
táplálása és őrzése éppúgy, mint a belső életláng és élet-tűz, szenvedély felszítása, életerővé
alakítása, lenyugtatása érzelmi és energetikai értelemben. Természetes volt a források
tisztelete, a folyók mellé település a víz életfenntartásban, megtisztító és életmegújító
szertartásokban való szerepe, ÉletVíz mivolta.
Egyértelmű volt az együttérzés, a társbizalom (lásd szkíta háttársi szövetség), a közösség
megtartó erejébe és a közösség vezetőjébe vetett bizalom is. Természetes volt a széljárás
ismerete, az időjárás változásainak megfigyelése éppúgy, mint a nagyobb törzsi és törzs feletti
folyamatok széljárásának felismerése, az ellenség közeledte, elkerülése vagy éppen egy
szövetség előnyösségének eldöntése a Nagy Egészre való rálátás alapján. Alapvetés volt egy
szertartás, egy beavatás, egy kinevezés idejének megválasztásakor a Nagy Időbe való
beletekintés és a csillagok járásának ismerete. Természetes volt a Föld tisztelete, mint életadó,
életet tápláló erőforrás és mint a közösségnek szálláshelyet adó föld, vagy mint az Ősbölcső
Kárpát-medence Anyaföldjének és emlékének tisztelete akkor is, amikor a történelem során
hazát nem csak itt élt e nép. A Föld által adott növények és állatok tisztelete, nevelése, tartása
és meghatározott módon tisztelettel történő ölése adott rítusok szerint. Az állatok ismerete,
tisztelete megmutatkozott az erőállatok választásában, az állatjelek olvasásában is. A növények
ismerete, azok nem csak tápláló erőforrásként, hanem gyógyító hatásaik ismerete és használata
magától értetődő volt.
A természettel való együttélés, nem kizsigerelő, kizsákmányoló módon adta a gyarapodás és
bőség alapját. Mindez leképezte a néplélekben élő szakrális rendet, s adta az egyértelmű, tiszta
és átlátható erkölcsiséggel megélt rend-szert. S bár karmikus ok-okozati megélések akkor is
ugyanígy zajlottak, mint ma, életkihívások és közösségi kihívások is szép számmal adódtak, az
élet mégis egyszerűbb volt a szakrális és a Nagy Egésszel együtt működő élet-rend-szer megléte
miatt. Az igazodás e Szakrális Rendhez elfogadott és gyakorolt volt mindenki számára.
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A szerepek, mind a férfié és nőé egyértelműbbek, hiszen szentháromságunkban az IstenAnya
(Boldogasszony, Tündér Ilona), IstenAtya (Ősten, Öregisten, Arany Atyácska) és a Fehérlófia,
mint Tudó, táltos-tanító születik életküldetéssel a Földre. A fiú Boldogasszony Kebelén
növekszik, a mindentudás tejével táplálja a Mennyek királynője, égi palástját köré keríti, a
Tejúton át a Nap Kapuján érkezik a Fény Fia. Ahogy megifjodik, s kiállja a próbákat találkozik
Boldogasszony lányával, aki méltó társa lesz a Mennyek Földi Asszonyaként maga is
Boldogasszonnyá válva a Szer Elem beavató útján. Amint fenn úgy lenn is igaz lesz, az Aranyos
Szegellet Tündérországa a Földön aranykertté, édenkertté lehet.
Az egyéni szerepek és a közösség szerveződése a felismert tehetség és rátermettség alapján
választatott ki. A Szakrális Rend, a Szinkron Állapot és maga az együttélés, együvé tartozás
közösségi szemlélete miatt az élet átlátható, virágzó.
A szertartások során az emberek tartják a szert, az Isteni Elem köré, a szent középpont köré
szerveződve, azt körül ülve. Van belső középpont (szív) és van tengely (belső Istenfa, Életfa),
az egyénen belül, energetikailag-lelkileg és szellemileg, és van tehát középpont és tengely kívül
is, ami köré lehet szerveződni és az életet magát szervezni. Ezzel összegzetten kimondható,
hogy Szer Elemben élni azt jelenti, szerben élni, azaz Istennel élni, Istennel teremteni, az
istenivel azonos teremtést teremteni. Így a szer magyar szavunk az Isteni életelv
megnyilvánulása és megnyilvánítása lesz általunk. Passzív befogadás, megtermékenyülés az
Istenivel legalább annyira, mint aktív kiáradás és teremtés az Istenivel. Tehát egy passzív
energia, az Istenivel való megtermékenyülés és aztán az Isteni megteremtése a fizikaiban. Mind
férfinak, mind nőnek. Hiszen az a teremtés, ami az Istenivel azonos, abban az ember, a pár, a
család és a közösség egyaránt kell, hogy tudja és élje az Isteni ÉN-helyét.
A szer tehát szakrális, azaz megszentelt, az Isteninek szentelt, és az Istenivel megszenteltetett,
az Istennek odaajánlott aktust jelent. Ilyen módon a szer cselekvés, szerben élni pedig Istenes
életet jelent. A szer ezen a módon a szert cselekvő, szerben élő embert is jelenti, aki az Istenben
és az Istennel él, az Istenivel teremt, Isteni minőségű teremtésként éli és teremti tehát az életét.
Ez teszi őt képessé arra, hogy az életében rendet, rend-szert teremtsen. Azaz szer alapú
életrendet, tehát szakrális, Istenelvű és Isteni életet élő életet.
Tehát a Szer Eleméről így elmondhatjuk, hogy az élet rendszerét, az életet rendezetté tevő
szerré, azaz isteni aktussá, isteni életelvvé képes varázsolni. A szernek, mint Istenivel
megszentelt aktusnak az eleme maga az ember, aki a cselekvő energiáját, teremtési potenciálját
az Isteni szándéknak veti alá alacsonyabb rendű én-tudat érdekei helyett. Az emberi felébredett
tudat, ÉNtudat szent aktusa lesz maga a Szer Eleme, a szert létrehozó, az istenit a teremtésbe
meghívó elem. Ha szerben élünk, akkor mindaz, amit mi szeretnénk megteremteni, felszorzódik
az Isteni hatással. Ha pedig az Istenivel megegyező teremtési irányú, akkor többszörösével
szorzódik. Természetesen a hatása is áldott és áldást hozó lesz.
A szer gyógy-szerré válik és rendterápiaként hat. Hiszen, ha összerendezem az életemet, akkor
leszek képes a fenttel kapcsolódva a lentben megfelelő módon rendezetten, összerendezetten,
fókuszáltan, – a mágia szavaival élve – sűrítve az Isteni energiát teremteni. Ekképpen válik a
Szer Eleme az felébredett teremtő ember saját életének rendszeralkotó elemévé, és rajta
keresztül életének szervező elemét az Isteni adja és hatja át. Amiben a megnyilvánuló és ható
Isteni jelen van, egésszé tesz, kiteljesít, gyógyít. Az Istenivel áthatott aktus, mivel az Istenivel
kapcsol össze, gyógyít. Visszakapcsol a szeretet és ezzel az élet áramába, röviden a Szer
Elemébe. Mária Magdolna egy szertartás során elhangzott szavaival mondva: „Kutasd fel a fájó
területeket, és vigyél szeretetet oda, ahol nincs. Mert a fájó terület nem más, mint egy seb,
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amiben eltűnt a szeretet, mert bezártad ott a kaput. Mert ott sérültél, ezért ott bezártad, ahelyett,
hogy még jobban kinyíltál volna a szeretetre. A szeretet az út és az egység választása.”
A szeretet lágy, felveszi azt a formát, amit adnak neki, ekképpen a szeretet, szerelem Szer
Elemként életvízként hat (Isteni erővel áthatott víz). Ismerős ez számunkra a magyar mesékből,
ahol Tündér Ilona életvize megidéztetik. Akik betegség gyógyításával, bármilyen szintű fizikai,
lelki, mentális betegség gyógyításával foglalkozunk, egy dolgot nagyon megtanultunk az évek
során, az pedig az, hogy minden betegség mögött szeretethiány áll, a szeretetnek valamilyen
sérülése. Tehát ha megtaláljuk azt, ahol a szeretet hiányából seb keletkezett és oda szeretetet
viszünk, akkor már elindultunk a gyógyulás felé, mert megszüntettük a szeretet folytonosságát
akadályozó blokkot.
A szeretet lágy és mégis erős, így fel képes oldani a határokat, el tud csitítani vitákat és békét
hoz a háborgó szíveknek. Ezért egyszerű a teendő: vigyél szeretetet oda, ahol nincs. Légy
önmagad a szeretet, a szerető és a szeretett! Tehát a szeretet maga, aki aktívan, mint szerető,
gyakorolja a szeretetet, és a szeretett is, aki elfogadja azt a szeretetet. A szeretet e mindhárom
aspektusát megélve magad válsz a Szer Elemévé. A szíved bölcsessége lesz az, ami képes
kivezetni az illúziók közül, mert egyszerűen érzed, hogy hol léptél ki az áramlásból és hol van
a szüntelen Szer Elem IstenForrás benned. Az IstenForrásba visszakapcsolódva, azt kiterjesztve
magadban a tér minden irányába újra az élet áramában áramolsz a Nagy Egésszel együtt.
A szívében él a magyar néplélek, szert tesz és szert tart, azaz az Istennel tart és az Istenben
tartja önmagát, közösségeit. Hiszen a Fény Tudatosságát nem csak tisztelik magyar eleink,
hanem a szertartások során a szerrel, azaz Istennel egyesülnek, abba felemelik tudatosságukat.
Ekképpen a szertartás újra összekapcsolja a tudatot, az egyénit és a közösségét az Isteni ÉNTudattal; újra áramlik és gyógyít a szer, a megszólított, meghívott és immár a szert megélők
által megtestesített isteni fény.
Amikor a közös ősiség még egyértelmű, az Anyaföldben gyökerezés és az ősök erejéből való
merítkezés, a Fénybe nyújtózás ÉletFa tudatossága a szertartásokban és a szakrális rend szerint
megélt életben egyaránt megélt belső valóság. Az ünnepek során és az életszertartások során
újra és újra éljük az eksztázist, a szer elemét, az Istenivel való egységet. A használt eszközök
éppúgy leképezik a belső rendet, mint a Teremtő Fény Tudatosságát őrző vagy épp megszólító
használati tárgyakba rótt írásjelek. Egy hajdani aranykor emlékei. Az egyik hajdani
aranykorunk emlékképei.
Nosztalgiázás vagy ezek keserű, akár másokat okoló veszteség-siratás helyett a belső szakrális
rend, a Fény Tudatosság és a belső ÉletFa, a bennünk növekvő tetejetlen fa valóságának
helyreállítása az, ami felé e tanulmány hívja a figyelmet és teremtő fókuszt. Mert, ami lényeges,
az bennünk ugyanúgy ott van, és mi voltunk azok, akik azokat a hajdani aranykorokat
felépítettük. Igen, más testruhában jártunk, talán könnyebb volt, talán nehezebb. Az akkor volt,
most ekkor van. A jelen-létben tud megnyilvánulni a teremtő potenciálunk, tehát az itt és mostban kell összerendeznünk azt, amink van. Márpedig mindenünk megvan. Az Istenforrás
bennünk fakad, az Istenszikra a mi szívünkben lobban újra lángra, magunk vagyunk a teremtés
testanyagba sűrűsödött fénye, testünk és életünk a megvalósulás földje, és a mi tudatosságunk
nyílik újra az Egekbe, a határtalan csillagtudatba. Az ŐsTeni fénytudatosságunk, ébredező magtudásunk és hont alapító-hont őrző mivoltunk ott dobog a szívünkben. Szeret kezünk, ölel és óv
karunk, tanít ékes magyar nyelvünkön szóló lélek hangunk, cselekszik bennünk az
összerendező, egybehívó és egyben tartó Szer Eleme.
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Szer Út Férfi és Nő közös útja
A Szer Elem Emberré váló férfi és nő beavató útját nem magányos, elkülönült úton járja be, és
ezért nem csak tudatában egyesül az Istenivel. Útján a Szer Elem és szeretetenergia megélését
választja, méghozzá társas kapcsolataiban is Szer Elem alapon él. Párkapcsolatai során valódi
társkapcsolatot épít, melyben a szerelem öntudatlan, ajándék állapota helyett tudatos Szer Elem
energiát működtet – szeret. Szeretete kommunikáció – kommunikációja akadálytalan és
szüntelen Szer Elem áramlás. Hiszen a kommunikáció alapvetően arra való, hogy különálló
világokat fűzzünk össze.
Amikor társad felé fordulsz, szeretetet áramoltatsz épp, amikor ezt üzened:
Itt vagyok veled, neked szentelt figyelmemmel szeretlek épp. Odaforduló szeretetemmel teret
nyitok neked, hogy kifejezd, ami vagy, ami benned van. Kommunikációmmal közös teret hozok
létre kettőnknek. Rád figyelek, neked szentelem az időmet, kimondom, hogy figyelek rád,
hallgatom, ami van, kíváncsi vagyok, sőt, nyitottan és szeretettel fogadom, bármi is kerüljön
elő, bármi is legyen jelen épp a Te világodban, a Te érzéseidben, a Te gondolataidban. Mert
tudom, hogy nem az érzéseid, nem a gondolataid és nem a cselekvésed vagy. Sokkal több vagy
ezeknél. Most épp ezeket érzed, ezeket gondolod, ezeket cselekszed, mert a világodat épp így
érzékeled. És ez mind rendben van. Elfogadom a világodat, tehát elfogadom, hogy te önálló
lény vagy, saját múlttal, saját jelennel és saját jövővel. Érdekel, hogy mi van a világodban és
vágyom megismerni. Szeretlek téged és kíváncsi vagyok, hogy mi van veled most. Szeretném
felfedezni a világodat és szeretném megérteni, hogy hogy működsz, mert szeretnélek jól
szeretni. Úgy lenni és úgy tenni, ahogy neked is jó, úgy ahogy nekem is jó. Nem félek, hogy
elveszítelek, mert olyan, hogy elveszíteni nem létezik. Nem félek, hogy mást fogsz vagy mást is
fogsz szeretni, mert, ha szeretsz, akkor önMAGad vagy és önMAGodat épp mással tudod
megélni. Ha igazán szeretsz, akkor élsz. Szeretsz, tehát élsz, szeretsz, tehát vagy. Mindez jó
neked, ezért jó nekem is. Örülök Neked és Veled. Bármi történjék is nem tudsz és nem tudok
kiesni a Szer Elem áramából, az Isteni szeretet energiából. Hisz szeretet vagy, és én is az
vagyok. Közvetlenül Isteni ÉNtudatodhoz kapcsolódóm szíveden és IstenMAGodon át.
Üdvözlöm a benned élő Istent és Istennőt, s kettejük szerelmetes EGYségét. Mindez azt jelenti,
hogy szabad vagy, szabadon engedlek önmagadnak lenni. Szabadon engedem önmagamat
lenni, élni, szeretni, tapasztalni, változni, lenni, Isteni Önvalómat kibontakozni.
Minden különbözőségünk mellett van egy közös nyelv, ami a szív nyelve. A törekednünk kell
arra, hogy értsük és alkalmazzuk e nyelvet. Akkor is, amikor a határainkat kell kijelölni és
megvédeni. De miközben védekezem, nyitva tudom tartani a szívemet és meg is tudom keresni,
hogy hol van, ahol kapcsolódni tudunk mégis. Ha a szívemmel vagyok jelen, ezek a helyzetek
kitisztulnak. A szív számára nincs idő és nincs tér. Tehát, ha valóban szeretsz és valóban együtt
vagy valakivel, ott eltűnik az idő. Valójában ezeket az élményeket és állapotokat érdemes
teremtenünk. Mert ahol nincs idő, ott jelen van a szív. Ahol jelen van a szív, ott tud áramlani a
szeretet, ott a Szer Elem tere van. Ott eltűnik az elme az időbe- és térbeágyazottsága, azaz a
rabságunk. Az aranykor kibomló útja csak a szívből indulhat ki és onnan nyílhat
fényösvényként elénk.
A nő és férfi társas beavató úton jár, melyen a Szer Elem emberré válás társkapcsolati
szövetségkötésen alapul. Két Szer Elem ember szerelem-szövetsége olyan férfi és nő között jön
létre, aki maga is Szer Elem lényegűvé, azaz istenlényegűvé vált, s aki ezért éli a Szer Elem
eszenciát, tisztában van a küldetésével, egymás mellett, egymást a szer-úton kölcsönösen
segítve, megtartva a Szer Elem rezgéstérben egymást emelve fejlődik.
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A szerelem túl sokáig volt vagy idealizált, elérhetetlen és megfoghatatlan fogalom csupán,
avagy szégyenletes gyengeség állapota. A szerelem, ahogy Isten szent neve is, tabuvá vált. Itt
az ideje, hogy tabu helyett kapu legyen. Az a szent kapu, melyen át a teljességbe nyithatjuk
tudatosságunk. A Szer Elem így újra a lélek istenhez vezető kapuja lehet belül és kívül is. A
Szer Elemét élve lehet az ember igazán isteni önmaga. A szerelemben tapasztalhatja meg önmaga istenlényegűségét. Maga a szexualitás újraértelmezendő. A testek szerelmes
egyesüléseiben, a fizikai szintű egyesülés során a lelkek ölelkezhetnek, és a testi szintű
gyönyörben tapasztalhatják meg újra azt az egységet, melyből hajdan kiváltak. A szerelem nem
lehet többé alantas ösztön megnyilvánulása az alsó elmének, eszköze a szenvedésben rekedt
lélekrészek akarnok zsarnokságának, sem a birtoklásnak, avagy módja a függőségek
csillapításának. A szexualitás minőségivé és szakrálissá válása fontos lépés a Szer Elem ember
beavató útján.

A Szer Elem beavató tanítómesterei
A szerelemnek jártak itt előttünk tanítómesterei – egyébként nem kevesen. Mégis talán az egyik
pár, akit talán legjobban ismerünk ma, Jézus és Magdalai Mária, akik a férfi és női Szer Elemesszencia hordozói, a szakrális szerelem beavatói és tanítói, akik itt jártak a Földön közöttünk
és bebizonyították, hogy mindez lehetséges. Felidéztek egy ősi mintát, ami jelen volt a teremtés
legelső kiáradásában. Életükkel mutatták meg és ébresztették fel mindannyiunkban a Szer Elem
Út lehetőségét, mellyel valóban egy új korszak indult el.
Jézus a Szer Elem-esszenciájának férfi hordozója, beavatója, tanítója, aki bűn nélkül született,
megtestesítve a fény fiút, az Istenfiút. Ő nemcsak annak született, hanem a földi körülmények
között megélt útján is beavatott mesterré válik – tehát mágus. Ő az, aki küldetésében felkészíti,
kíséri és megtartja Magdolnát. Ő a szent szerelembe avató istenférfi Magdolna számára, a
szeretet, vagy a Szer Elem istenférfija ekképpen. És ő az, aki beavatottsága okán meg is
cselekszi a Krisztussá válást földi testben. Az Égi Krisztus Templom főpapjaként is ismerjük
őt, de Krisztus a szónak abban az értelmében, etimológiájában, hogy felkent, egy nemes
feladatra beavatott, amelynek beavatását pont Magdalai Mária végzi el számára szent olajjal. A
szó másik jelentésében pedig Krisztus nem jelent mást, mint keresztes. De nem az, aki a
szenvedés keresztjét jött tanítani – pont az ellenkezőjét jött tanítani, hogy nincs szenvedés. Az
a kereszt, aminek az egyik ága meghosszabbított, az másról szól, mint az a kereszt, amit mi
körosztként ismerünk. És amely nem más, mint a kör, és vele a kereszt, és vele a Föld
szimbóluma. A Földanya lüktető energiájának tere, azaz az isteni teremtés megnyilvánítása a
Földön, a négy elem terében. A Szer Elem Mágiája. Az isteni kör tökéletességének Földre
lehorgonyzott mintázata – ez Jézus tanításának az egyik sarokköve.
Amire felkent tehát, az isteni teremtésenergiának a Szer Elem eszenciának a lehorgonyzása,
megcselekvése és a sejtekben való átélése, ezzel átadása. Ő az, aki bemutatta az átlényegítés
misztériumát mint alkimista, mint beavatott mágusmester. Bemutatta az átlényegítés
misztériumát azzal, hogy a sejteket az egészséges állapotukra visszaemlékeztette az energia
összpontosításával, és azzal egészségessé tette – utalnék itt a Kelj fel, és járj! történetre,
amelyben valóban járt, akinek mustármagnyi hite volt. Kellett hozzá mustármagnyi hit
legalább, mert bár meggyógyíthatsz valakit, fenntartani az állapotát nem tudod, mert a végső
gyógyulás az övé lesz, és a gyógyulás, az egészség állapotának a fenntartása rajta múlik, ha
megvan az élet rendszere őbenne, tehát valóban él. Ő az, aki az odaát kapuján átlépett és
visszatért. Ő a tér és az idő ura is egyben, aki megmutatja az átlényegülésnek a fizikai testben
megélhető formáját. Megmutatja azt, amit testben meg lehet élni, és ma csodáknak nevezünk,
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vagy esetleg mustármagnyi hittel sem rendelkezők bűvészmutatványnak titulálnak – pedig
valójában hajdanvolt képességeink szerint megélhető valóságról beszélünk.
Jézus az, aki elhozza a Szer Elem tanításait a Földre, ezen küldetésében, mint világtanítót a
szeretet könyvével ábrázolják a beavatott művészek. Hiszen „egyetlen tanítást hoztam néktek,
és ez a szeretet. Szeressétek egymást, mint tenmagatokat”. Tenmagatokat, vagy ahogy ez
magyarul szól ős-ten-magotokat – tehát a bennetek élő IstenMAGot.
Jézus mellé, hogy küldetését, sorsát beteljesítse, leszületett a Földre égi párja, Magdalai Mária
is. Nevében a Mária nem jelent mást, mint beavatott papnőt, méghozzá nemcsak vörös fátylas,
hanem aranyfátylas beavatott papnőt, a legmagasabb szintű beavatottságot. Magdalai Mária,
kinek küldetésében ott van a legteljesebb női ragyogás valódi hivatásban megélt szolgálata mint
papnői minőség. Kinek nevében kódolva ott van a Mag Dala egyik jelentésében, az ős-teni mag
forrásenergiáját Földre hozó és azt megnyilvánító női minőség, élő Szer Elem Eszencia, és ott
van Magdala torony városából származó múltja is emögött, a fény tornyának városából, hogy
az Isteni Fény tornya legyen a Földön. Mária Magdolna tökéletesen megfelel égi párjának a
földi küldetésben, megfelel a szent esküvés közös szakrális házastársi Szer Elem Házaság
küldetésmintájának.
Ő az, aki a női Szer Elem energia, szerelem-esszenciaként Jézus méltó párja lehet. Ő az, aki
megtisztult a bűneitől, akkor is, ha tudjuk, hogy nincsen valójában bűn, de abban a korban az
ember tudatában már volt bűn-tudat, ennek okán szüksége volt bemutatni a bűn tudatától való
megszabadulás misztériumát. Akkor a szajha értelmezésében idézték őt be azok, akik számára
a bűnnek van tudata. Ő, aki a szeretett, különleges tanítvány, az értő társ, aki együtt fejlődik
Jézussal a beavatásaiban, és ez meg is adja a Szer Elem beavatásának a párkapcsolatban
megélhető alapvető titkát, az együtt-fejlődést, egymást kölcsönösen beavató-emelő mintát. Ő
az, aki küldetésében felkészíti, kíséri és megtartja Jézust a szent Szer Elembe beavató papnő
istenasszonyi minőségként, hiszen befogadja testébe azt a Szer Elem minőséget, amelyet méhén
keresztül és szívén keresztül kiáraszt, és amelyben ölel, átszeret, felemel, és végig ott van
mellette. Ő az, aki Krisztussá avatja Jézust, hiszen papnőként – utalok vissza a Krisztus
felkenésének aktusára, és a keresztségének, a körosztságának a megvalósítására, amely nő
nélkül nem lehetséges e Földön, már csak azért sem, mert a nő képes életet szülni. Tehát a
köroszt végső megnyilvánítása a férfi és nő együttes, közös teremtési feladata, elhívása,
küldetése és persze öröme. Ő az, aki a legszeretettebb tanítvány, nem csak szeretett, különleges,
értő társként, hanem a legszeretettebb a tanítványok között, hiszen ő az, akit Jézus a száján illet.
Ő az, aki boldog asszonnyá válik, tehát feleséggé válik őmellette, akkor is, ha ez egy eltagadott,
tiltott történet. Ő az, aki Jézust a kereszthalálra felkészíti, tehát nemcsak avatja őt küldetésébe,
a Szer Elem aktusába, hanem a kereszt halálára is felkészíti. És szeretek játszani ezzel a szóval,
mert a kereszt halálára készíti fel, vagy a kereszt halálának misztériumát segít megtörténtetni.
Az, ami illúzióként ott van az emberiség tudatában, a keresztre feszítettség, az hal meg akkor
valójában. De, amikor a halálról beszélünk, az elkísérés-átkísérésről, az átlényegülés kapuján
való átlépésről, akkor a legteljesebb fény-minőségbe való visszatérését Magdolna halálátvezető
papnői minőségében kíséri. Ma ezt maradványában siratóasszonyokként ismerjük már csak. Az
élet misztériumát őrző, a Grál beavatott papnőinek – amely Magdalai Mária is volt – egyik
alapfeladata ott állni az élet minden kapujában, a kezdet, a közép és a vég kapujába. Magdalai
Mária az, aki a kapukat nyitva tartja, mint Szent Szerető, a Mennyek Asszonya – szeretkezésben,
születésben, és a halál misztériumában is.
Magdalai Mária méltó párja Jézusnak VilágTanítói mivoltában is. Ő az, aki elsőként látja,
köszönti Jézust a feltámadása után, mint az első apostol vagy az apostolok apostolasszonya,
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amely címet nem is olyan rég visszakapott, a Vatikán által deklaráltan. Nevezik őt a tanítványok
anyjának ezért, hiszen főpapnői minőségében, a tanítványok anyjaként lép elő. Ő az, aki
elsőként adja át a feltámadás örömhírét, első örömhírhozó, azaz evangélista, az öröm és a Szent
Szer Elem tanítója. És ha valóban volt kereszthalál és az abban való átlépés, átlényegülés, az
onnan való visszatérés örömhírét ő az, aki először tanítja, akkor ő nem mást tanít, mint mágiát,
alkímiát, és a csoda valóságát – egyébként nőként, mint különleges tanítvány, szeretett társ, és
az egyetlen, aki végigkísérte a Fény Fiát minden kapun. Ő, aki méhében hordozta és világra
szülte a fény gyermekeit, az Arany Templom földi hordozóit, a boldoganya minőségét, három
született gyermekük Édesanyjaként.
Egy teljes női életút bontakozik ki előttünk, ha valóban látunk a szívünkkel, vagy összerakjuk
a részinformációkat, amelyek azért előkerülnek a föld alól időről-időre. E két tanítómester
segítségével képet alkothatunk egy egymást sorsuk beteljesítésében minden ponton segítő Szent
Szer Elem, Szer Elem Házasság páros küldetésébe. Mindezek kulcsa a szakrális szerelem
gyakorlása, s vele a megszentelt szexualitás (lásd a magyar néplélekben ősképként élő Tündér
Ilona hálószobájának Szer Elem tanítása).
A szakrális szerelem a teljes és minden testi szintünk eggyé válása, amelynek a fizikai szintű,
testi eggyé válás csak az egyik része. A megszentelt szexualitásban a lelkek egybeforrt testeikből
fénytemplomot építenek az isteninek. A szakrális szerelem azonban nem csak és nem csak
feltétlenül fizikális eggyé válás. Ha fizikait kapcsolunk hozzá, akkor megszentelt szexualitás,
legmagasabb isteni minőségű szent nász. A fizikai testek eggyé válása nélkül is megélhető a
teljesség. Ugyanakkor a fizikaiban való teremtés aktusát a sűrű anyagi formában megélve,
fizikai testben megtapasztalva a gyönyör energiájában az eredetenergiával sejtszintű ébredést
és gyógyulást élhetünk meg. A fizikaiba való teremtésben kiemelt a női méh szerepe, annak
energetikai-alkímiai feladatkörei miatt, melynek gyümölcse a testbe született lélek.

Gyógyító szerelem, szent prostitúció
A szerelem, majd a szexualitás megélése a magasabb dimenziók nézőpontjából mindenképpen
szakrális történés, ugyanakkor szakrális szerelemként, vagyis megszentelt szexualitásként
elsősorban azokra a történelmi hagyományokra szoktak utalni, amikor a nőknek a szerető
erejükben való létezése, és a szerelem-művészetüknek a használata fontos szerepet kapott a
társadalmukban. Gyógyító, felemelő, örömszerző, bizonyos közösségekben Szer Elembe Avató
és igen gyakran királyfelszentelő mivoltuk miatt kiemelt és megbecsült helyük volt a társadalmi
hierarchiában.
Mezopotámiában, Sumériában, illetve Egyiptom vonatkozásában a főpapnő feladata volt, hogy
a felavatandó férfival szakrális szeretkezésben egyesülve az Istennőt megtestesítse, ezáltal az ő
erejével megszentelve valódi isteni uralkodóvá emelje a már nem isteni származású halandó
uralkodót. A főpapnő által megtestesített Istennő a szakrális szerelemi egyesülésben adta
áldását az uralkodóra és a népvezetői küldetésére. A felavató szertartás kihagyhatatlan lépés
volt, enélkül a férfiból – rendelkezzen bármilyen születési előjoggal – nem lehetett elismert,
legitim uralkodó (ún. Hieros Gamos rítusok). Emellett az egyiptomi mitológiában ismerjük a
szakrális szeretkezés más vonatkozását is: a Nílus áradásának – ezáltal a talaj termővé
válásának – elősegítésére is ugyanígy, évente ismételték a szent nász szertartását, megújítva
ezzel Isten és Ember közötti, Isten és Uralkodó közötti fény szövetséget. Ezekben a
társadalmakban, államokban, törzsi szövetségekben vagy királyságokban a legfontosabb
istennői aspektus – pl. Anahita, Inanna, Istár, Ízisz, Hathor – a termékenység, így a Szer Elem.
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Ezekben a kultúrákban tudták és gyakorolták azt a titkot, amit ma újra egyre többen ismernek
fel: a nő dimenziókapu, és a testében jelenlévő működések miatt képes arra, hogy az eget és a
földet összekapcsolja, a kapukat megnyissa és nyitva tartsa. Ennek nagyon szemléletes példája
a gyermekáldás, ahogyan a lélek a nő testén keresztül ebbe a világba megérkezik: lehívjuk,
magunkba engedjük a férfi magját, ezáltal a lélek számára testi templomot építünk, hosszú
hónapok alatt magunkban hordozva növeljük, ezáltal a testtel összekapcsoljuk fénytesti részeit,
majd pedig – ideális esetben és erre viszont alig van ma példa – összekapcsolt, teljes tudatát
megőrzött állapotában megszüljük őt.
Azt azonban már kevesebben tudják és még kevesebben élik, hogy a szeretkezés is a nő
dimenziókapuként való működésének egyik formája. Ezt mind a mezopotámiai kultúrkörökben,
mind Egyiptomban, mind Indiában, mind a nagy kínai császárok idejében ismerték és élték, és
mindenhol volt egy-egy olyan szent templom, ahol a papnő legfontosabb funkciója az volt,
hogy időről időre meglátogatta őt a szakrális szempontból kiválasztott férfi, és órákat töltött
vele szeretkezésben úgy, hogy a nő közben nyitva tartotta számára a dimenziókaput. Ezáltal a
férfi egyesülhetett legteljesebb önmagával, beleláthatott a jövőbe, vagy és információkat
hozhatott le a láthatatlan világból, melyet, ha bölcsen tette népe hasznára fordíthatott.
Itt már nem vagyunk messze attól a napjainkra is átörökített tudástól, amellyel a szexuális
energiát gyűjteni, keringetni tudjuk, illetve az eget-földet összekötő funkciót szeretkezés
közben megélhetjük. Többek között a tantrikus jóga és a taoista belső alkímiai gyakorlatokat
emelném ki, melyeket akár mi is megismerhetünk, illetve tanfolyamokon elsajátíthatunk.
A szent templomok működésének legutolsó maradványai meglehetős módosulásokkal a gésák
hagyománya. Ha ugyanezt napjainkra is levetítjük, akkor ugyan a bordélyokkal valamelyest
párhuzamba tudjuk állítani, azonban azt gondolom, hogy azoknak a fentiekhez – talán a
pillanatnyi örömszerzésen kívül – valójában nem sok közük van. Alapvetően ösztön szintű
kielégülésről van szó, ami miatt hozzájuk – és általában a prostitúcióhoz – negatív megítélés
kapcsolódik. A prostitúció mai értelemben vett jelentése a test áruba bocsátása, pedig eredetileg
a „pro stitual” (valamiért felállít, valaminek az érdekében létrehoz) szógyökökből származik,
vagyis azt jelöli, amikor valamilyen cél – szent cél – érdekében adjuk valamiért, valamihez a
testünket. Ebben a vonatkozásában szakrális tartalma volt, és nem a földi, profán
megközelítésben vett ösztönkielégítésről szólt. Sajnos jelentéstartalmában és gyakorlóiban
egyaránt lealacsonyodott, szent céljaiban már nem gyakorolták. Jellemzően testi gyönyörök
hosszabb-rövidebb idejű megélésére korlátozódott, elsősorban az ajándékozó társadalmi
pozíciója és a templomnak felajánlott ajándéka mértékében.
Hajdan volt megélésében és céljában a Szer Elemmel gyógyítottak a beavatott papok és papnők.
A Gyógyító Szer Elem, mint módszer gyakorlása során a szexuális energia két ember közötti
keringetésének célja az egészség helyreállítása vagy fenntartása. Az ilyen módon gyógyítók a
szeretkezés során felgerjesztett energiát egymás közt keringetik, majd oda vezetik, ahol
valamelyiküknek problémája van. A konkrét fizikai betegségeken túl azonban lehet vele
gyógyítani a múltat, teremteni a jövőt, vagy rendezni a különböző emberi kapcsolatokat.
Mindez legteljesebben a taoista szerelmi titkok gyakorlataiban maradt fenn, amelynek célja,
hogy az orgazmus során keletkező magas minőségű, gyógyító energia ne vesszen el, és ne
szóródjon szét a nagyvilágban, hanem irányítani és gyógyító célra használni tudjuk azt. A
szeretkezés és az orgazmus során hatalmas mennyiségű energia keletkezik, melyet érdemes
teremtésbe irányítani. Ennek egyik módja lehet a gyógyító szerelem egymással való megélése,
az az aspektus, amit a templomokban a papnők is használtak egyrészt az érkező férfi
gyógyítására, másrészt az ő magasabb rendű céljainak támogatására.
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Ma, mai nőként talán az egyik legfontosabb dolgunk, hogy engedjük magunkat újra szeretni és
szeretve lenni. Visszakapcsolódjunk szerető minőségünkhöz, hogy a szeretetet és szerelmet a
legtisztább, legistenibb és legszentebb állapotként ÉS cselekvésként éljük meg újra. A szerelem
ugyanis nem csupán véletlenszerűen létrejövő állapot, sokkal inkább szívünk szándékának
követése és szívünk szerinti cselekvés. Mindennapi cselekvés, mely létrehozza és fenntartja a
Szer Elemben áramló Szinkron állapotot.
Mi nők a Szer Elem varázslóasszonyai vagyunk. Varázsoljunk hát a szívünkkel … itt és most.
Magunkat felemelve először a Szer Elembe, majd átemelve a környezetünket a hétköznapok
nyűgein, beragadásain, és ezzel együtt felülemelkedve mindazon, ami alacsonyabb rezgésű,
mint az EGÉSZség. Újra kapcsolódva a Szer Elemhez, újra vissza tudunk találni az
EGYSÉGhez. Ha pedig nekünk sikerül visszatalálnunk, akkor segíthetünk másoknak is
körülöttünk. Van tehát út az EGYSégbe, s mi magunk vagyunk az ismerői, a vándorai és kísérő
papnői is másoknak.

Áradó Szer Elem Forrás
A Szer Elemét élő ember istenforrássá, Szer Elem-forrássá válik a környezete számára. Élete
és életterei, így otthona a lélek kiterjesztett fénytemploma, Szer Elem tér. A Szer Elem, mint
ÉletRendSzerező elem és egyben hatás szakrális értelemben összerendezettséget, ezzel
biztonságot és megtartó erőt ad. Ez az a minőségi energiatér, amelybe a Szer Elem gyermek
meg tud születni. Nem is tud a Szer Elem energiájú Aranykori fény gyermek megfoganni
azokban a családenergetikai terekben, ahol nem ez az energetikai szint van jelen. A Szer Elem
Emberré lett nemzetség már a fény gyermekeit, az aranykor gyermekeit képes lehívni a
magasabb dimenziókból. Ehhez a Szer Elem eszencia jelentléte és energiatere, belülről
kibontva, a Szer Elem-forrásból kiárasztva folyamatosan szükséges. Az anyagba hívó, áthívó
és átszülő Anya tudatossága, energiarendszere, Szer Elem tere alapvetően fontos a Szer Elem
gyermekek földre születésében. Ezért az anyaméh és a női energiarendszer megtisztítása és a
korábbi mintától való felszabadítása alapvető. Tiszta fénykehelyben tud tiszta fény megfoganni.
A Szer Elem társkapcsolat megistenült férfija és asszonya Szer Elem gyermekeknek életet adva,
életre hívja és élteti a Szer Elem Családot, a Szer Elem Nemzetet és a Szer Elem Földet. A Szer
Elem ember Szer Elemmel él, megistenült ember-létet – avagy a megemberült istenlétet élheti
meg a Földön. Ebbe és erre születik a jövő generációja.

Szer Elem Gyermekek
A gyermek a Szer Elem áramlásában fogan. Ebben lenne jó növekednie az anyaméhben és azon
kívül születése után. Szer Elem térben. Az Aranykorban a szív az új gyökércsakra. Eljön az a
pont az időtérben, amikor a test olyannyira felfényesedik és megkönnyebbedik, hogy az alsó
szintű működésekre nem lesz szükség. Ez természetesen a fénykori legújabbkori Aranykor
megtapasztalása lesz, melyet épp most teremtünk. Ahogyan könnyebbednek a rendszereink,
egyre kevesebbet kívánunk enni, egyre kevésbé anyagi lesz a megnyilvánulásunk. Ezt meg lehet
figyelni a hozzánk képest következő generációnál, a ’89-90 után születetteknél, akik vékony,
magas testalkatúak szinte mindannyian. Ők a testükben már megnyilvánítják ezt az új
energetikai minőséget, a fénytestiségnek az éterikus minőségét. Itt már teljesen másként
működik a földeltség. Van még rá szükségük, de máshonnan: szívben kell őket földelni. Nekünk
szülőknek és nagyszülőknek tudnunk kell, hogy a gyerekeinknek másképp működnek. Ahhoz,
hogy jól szeressük őket, magunknak kell változnunk, Szer Elemmé válnunk.
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Ezért is fontos a szív gyógyítása, hiszen, ha mi a szívben halottak lennénk vagy fájunk, akkor
hogyan tudunk szívvel kapcsolódni az indigó, kristály, szivárvány, csillaggyermekekhez?
Bezárt szívvel azt sem tudjuk, mi van bennük, nincs közünk a valódi világukhoz. Az a
rezgésszám és ritmus, amiben ők működnek sok mai felnőtt számára abnormálisnak tekintett,
ezért kontrollálandó, betörendő, megtörendő akár gyógyszeres beavatkozással (lásd
hiperaktivitás, ADHD). Ahogyan a világ változik, őket ezeken a módon – a hat szeretetnyelven
– kell tudnunk megközelíteni. A felső csakráknál felkiáltójelesen a szabad téradás, a szabadság,
az elfogadás, a „megismerem a világodat és elfogadom, bármi legyen is abban” a cél, a
megközelítés lényege. Ilyen módon tudunk csak bejutni az ő világukba. Ha így közelítjük meg
őket, akkor nem zárnak be. Mert mivel nincsenek gyökereztetve a szívükben, a kritikát
közvetítő szeretetlen mondatokra – „rosszul csinálod”, „nem lehet így élni” típusú szlogenek –
abban a pillanatban bezárulnak, mert megítéljük őket, és zárva is maradnak. Füldugó,
számítógép, belső világ, virtualitás. Szinte lehetetlen őket kiszedni a zártságból, mert
érzékenyek, hisz szívcsakra gyökerűek. A saját világba zárulás viszont izolálja őket,
érzékenységüket, hozott kincseiket nem tudják, és már nem is akarják megélni.
Berendezkednek az izolált virtuális világra. Ők lesznek a társadalom nagy része, amikor mi
öregek leszünk, tehát életbevágó lesz, hogy értsük, mit csinálnak. Különben lemaradunk a
világukról, s ha ez történik, az öregek egyedül maradnak, magányosak és kívülállók lesznek,
kiszáradnak, nem tudják integrálni a fiatalok azt a bölcsességet, amit ők összegyűjtöttek, azaz
szétválás történik újra. Ahogy a mi életünkben is megtörtént. Kapcsolódjunk tehát, gyógyítsuk
meg szívünket és térjünk vissza a szív, szeretet kommunikációba, a Szer Elem energia
áramoltatásába. Különben magunkon sem tudunk segíteni, és akkor biztos, hogy nem tudunk
ott lenni nekik, hogy segítsük őket önMAGukat kibontakoztatni, megélni. Az Ő táplálékuk a
Szer Elem, csakúgy, mint a miénk. Csak éppenséggel a mi szerelmünk és szeretet terünk az,
amiből ők táplálkozhatnak. Mi teremtjük meg a Szer Elem földelő és megtartó terét, a szeretettáplálékot a számukra és ezzel mi adjuk a példát is. Önszeretetünkkel példát arra, hogy mit
tudnak tenni a generációsan már átörökített, a kollektívban még jelen lévő önbüntetéssel,
bezárkózással, fájdalomfalakkal, önszabotázsokkal és össznépi neurózissal. Ne haljunk meg
mielőtt meghalnánk, hogy életünkkel és ne önsorsrontó haldoklásunkkal adjunk nekik mintát.
Tagadhatatlanul nagy lépést kell megtennünk e tekintetben, ezért is nagyon fontos ez a téma.
Önmagunkat kell meghaladnunk – magunkért, szeretteinkért, a jövőért. Ebben párunk, szülőtársunk a legfőbb szövetségesünk. Az út pedig kiteljesítő, melyben egymást segítve, emelve
haladhatunk csak előre.
Férfi és nő a szer úton – beavató Szer Elem út – egyre teljesebbé válik és boldogságában
kiteljesedik. Az út megistenült és istennel átitatott életté lesz bennük és általuk. Az isteni elem,
a Szer Elem a mag, amiből kihajt az új minta, az éltető forrásenergia, de egyben a habarcs is,
ami összetartja a kapcsolatokat, Szer Elem házasságot és Szer Elem családot, Szer Elem
közösséget. A pár feladata a szeretetet Szer Elemét éltetni, életté tenni. Az életté lett Szer Elem
maga a gyermek. A gyermek fő tápláléka pedig a szülők szerelme.

A szülők társkapcsolata és az ősminta
A férfi és női teljesség útján való boldogulás – boldoggá válás – kulcsfontosságú az aranykor
megteremtése szempontjából. Van azonban ehhez ősmintánk, amiből mi magunk is
gyökerezhetünk és táplálkozhatunk. Istenasszonyunk Boldogasszony, ki a boldogság
istenasszonya. Égi párja IstenAtya, az ÖregIsten, akivel szerelmetes EGYségben alkotják az
Isteni Szer Elem Forrást. Gyermekük az alászálló Fehérlófia az emberiséget tanító fény-fi, a
Táltos. A középpont és a Szer Elemben a polaritásokat egyesítő mi magunk vagyunk. Az ÉletFa
alsó és felső világa, Tündérország Tündér Ilonája a mennyek birodalma és a Vasorrú Bába
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alvilági pokolországa között félúton. Mitológiánk megadja a kulcsot: bennünk a mag, bennünk
nő az Élet Fája, magunk vagyunk a tudás aranyalma fája. Ha életre keltjük az IstenMagot és
felnöveljük az ÉletFát, akkor a mennyek országa lesz a jutalmunk – Tündér Ilona örök tavasz
Szer Elem országa, ahová felérünk, amihez felérünk, és ami leereszkedik általunk megvalósított
Földi Mennyországként a Földre.
E minta ott él bennünk, s benne ott rejlenek a kulcsok a szív tanításával, az alászállás
bátorságával, a fény mindenkori győzedelmeskedésével, az egymásért való próbák kiállásának
sikertörténeteivel, ahol a királyfi mindig elnyeri méltó jutalmaként a királylány kezét és a
boldogan éltek, míg meg nem haltak befejezéssel. Ott a kulcs Tündér Ilona hálószobájában, az
élet és halál vize közti ágyban. Abban az ágyban, ami az élet minden fázisában az élet
szentségének helye volt: a születésnek, a násznak, a szülésnek, a halálnak. Abban az ágyban,
ahol Szer Elem Forrás nyílik, ami túl van az időn és téren, pontosan középen van – élet és halál
között.
Néplelkünk ősforrása és megoldó kulcsa a Szer Elem maga – igen, minden problémánkra.
Hiszen a szerelmetes EGYségből való kizuhanás okozta, az attól való elválasztottság tartja fenn
problémáinkat. Az út egyértelmű, vissszatérés a Szer Elembe, visszatérés a szeretetbe.
Oda, ahol az isteni szemével tudlak téged nézni és tökéletesnek tudlak látni, akkor is, ha magad
épp nem annak éled meg magad. Látom, hogy úton vagy a tökéletesség felé. Látok a szívemmel,
és látom, hogy hova mész. Nem arra koncentrálok, ahol éppen vagy, hanem arra, ahová mész,
mert abban kell, hogy segítselek téged, hogy eljuss oda onnan, ahol most látlak téged.
Ez a szerelem legnagyobb beavatása. A szerelem így lát. Már ott látja a másikat, ahova ő menni
készül. Ezért lesz nagy csalódás, amikor kiderül, hogy nincs még ott. Pedig pont ez az, amiért
találkozunk ővele, mert minket kért föl arra, hogy elkísérjük őt odáig. Isteni kegyelem, hogy
megmutatja a Szer Elem az elején, hogy merre akar menni. Ha innen tudod nézni ezt a tanítást,
már könnyebb dolgod van, a férjeddel, a társaddal meg neki is veled. Hiszen a lényeg nem más,
minthogy szeressük egymást EGYbe és kísérjük el egymást oda, ahova mindketten menni
vágyunk. Ez lenne a párkapcsolat kiteljesedésének jelenleg látható földi síkú célja. Mely szerint
a szeretetemmel, a szerelmemmel emellek föl oda, ahova menni vágysz. Azaz teljesnek, egésznek
és egyenrangúnak látlak – nem magammal, hanem – az istenivel. Ennek kulcsa, hogy magamat
is egyenrangúnak kell tudnom látni az istenivel. Ezért kiindulási pont a belső IstenMag
tudatosítása, az IstenSzikra fellobbantása és a belső képességek, érzékelések visszahívása,
minden falként, héjként, maszkként ránk kövült elválasztó szűrőt lehántani és a bennünk rejlő
IstenMagot elvetni, ÉletFává, majd IstenFává növelni.
Így lesz a Szer Elemmé lett élet az Istenvilág, a földön megvalósult Mennyország. A visszajutás
az Édenkertbe, a hosszú bejárt út után a Földre lehozott, az Isten és az Isteni Édenkert
képmására teremtett földi világ édenkertje. Amely egy ponton az időben és térben eggyé válik
az isteni dimenziók édenkertjével.
A Szer Elem ember a belső aranyból külső aranyat teremt, azaz új aranykort. Ez az emberiség
küldetése szerinti „Nagy Alkímia”. A Nagy Mű. Az emberiség mesterműve.
Férfi és nő a saját nemiségükben is megélt szer-úton, önbeavatást is megélve újrateremtik a
Földet, és ekkor az aranykor új dimenziója, a fénykori új Aranykor születik meg. Az önbeavató
és új egység mintákat teremtő úton új rezgéstér és az annak megfelelő új hálórendszer alakul
ki. A Szer Elem rezgésű fényháló, a Szer Elem emberek által – más földi fénytestben és
létformában élő segítők mellett – horgonyzott. Ez már nem hasonlít egyik régi aranykorhoz
sem. Ezért méltán nevezzük új aranykornak, amely a régi aranykorok energia és términőségén
túltesz, a születő, kialakuló mai rezgésmagasságnak és -minőségnek megfelelően létrehozott.

26

Nem egy régit kell visszateremteni – az már volt, elmúlt. A megelőző aranykorok emlékei a
kollektív emlékezetből előhívatók. A magyarság tekintetében a néplélekben élő Aranyos
Szegellet és Tündérország emlékei előhívhatók, éppúgy, mint a Földön kívül megélt idők-terek,
és tér-időn túli emlékei. De az organikus fejlődési spirálúton előrehaladva teljességgel és a teljes
Éggel együtt munkálkodva új mintát kell teremtenünk – azt pedig csak teremtő energiával
tudunk tenni. A teremtő energia jelenleg megtapasztalható legmagasabb szintje a Szer Elem
isteni eszencia, ezért ez lehet a forrása és építőköve minden újnak. Ezeknek a napjait éljük ma
– mindannyian, együtt, itt és most, és itt, ezen a Földbolygón tudatosulunk, szerelem emberekké
válunk és megteremtjük az új Aranykort.

A közösségi út – szer közösséggé válás útja
Mindennek hogyanja és útja a belső és külső beavató szer-útban összegezhető ön-, társ és
együttes, a teljes kollektív emberiség számára közös beavató út. A belső úton haladó ember
fejlődését az együtt haladó társak és a közössége segíti, így fejlődése organikus, szinergikus.
Organikus, mert élő rendszerként állandóan változásban érzékeli magát és maga a fejlődés, mint
belső változási stressz kihat idegrendszerére. A belső és külső megtartó erő éppolyan fontos, a
tudatosság és a belső út melletti elköteleződés mellett. A közösség, legyen az társkapcsolat,
baráti kapcsolatok, lélekcsaládi egymásra találás, a szinergia mentén kihat az egyénre, hiszen
őérte a közösség egyéneinek forrásenergiája összeszorzódik, őt megtartja, miközben saját
fejlődési folyamatának következő szintjére lép. A közösség az együtt egymásért elv
érvényesülése, tagjainak megtartása a Szer Elem mezőben, a Szer Elem, mint kohéziós erő
működtetése közben maga is magasabb szintre lép.
Ehhez a közösségek szintjén még sok, a kollektív tudattalanban meghúzódó mintázat vár
megdolgozásra. A közösségekben gondolkodni tudás és különösen közösségben cselekedni
tudás mintája szinte teljesen kiveszett a magyarság története során. Újra meg kell tanulnunk
együtt teremtve együttműködni. Ehhez az alsó csakrás szívsérüléseket (szívcsakrában
másodlagosan sérülést okozó, az alsóbb csakrákban keletkezett elsődleges sérülések) kell
meggyógyítania mindenkinek. Ameddig az alsó csakrás szívsérülések hatnak, nem tudunk
beszélni olyanról, hogy közösségben együtt, egy ügyért szolgáljunk, mert újra és újra
bevetülnek az alsó szívcsakra alatti önvédő-érdekek, olyan kérdések mentén, hogy ki mennyi
pénzt kap belőle, kinek milyen érdeke származik belőle, ki mit tesz bele, ki mit vesz belőle
ki…? Ez bőven az osztozkodás és az elosztó, azaz a hármas csakra ügye. A megoldatlan minták
miatt lecsúszik a közösség egésze. Ezért van az, hogy nagyon sok közösség még az
összejövetele hajnalán aktívan és jól tud együttműködni, de egy idő után érdekellentétek
merülnek fel, mert a közösségek magukon belül nem dolgoznak azon, hogy a belső
konfliktusokat, érdekellentéteket kibeszéljék, átdolgozzák, átfényesítsék és megtartsák azt a
csoportenergiát, amivel létrejött annak idején a közösség. Ehhez a közösségnek is kell
gyógyítania magát – például kezdve az előző életekből hozott csoport-közös örökségek
feltárásával, blokkjainak tisztításával. A közös ősiség, a közös célok és az együttműködés
mellett itt is működtetni kell a szert, itt is kell tartani a rezgésszintet és a szeretet áramlását.
Egészséges közösséget ennek okán csak egészséges egyének tudnak működtetni. Ameddig ez
nincs így, addig az egyének gyógyulni járnak a közösségbe, onnan energiát visznek el, azzal
függőségi kapcsolatot alakíthatnak ki – a szerint, hogy kinek mi van az első közösséget adó
családi mintarendszerében az egyén és a csoport kapcsolatát illetően. Mindezekre kölcsönösen
figyelve, egymást emelve a közösségbe való odatartozás élménye, a közös ügy szolgálata és a
közös teremtés magasabb szintre emeli az egyén életküldetés-megvalósítását. Hiszen ekkor már
nem csak saját boldogulása, önmegvalósítás a cél, hanem az önmegvalósítás részévé válik a
közösségi út, a másokért való tudatos cselekvés, szolgálat szeretet áramoltatása, szerrel való
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táplálása. Mindezek megvalósításában sokat segít a magyarság néplelkében élő nagycsalád és
törzsközösségi minták előhívása, valamint a modern csoportdinamikai kutatási eredmények
bevonása, a rendszerállító csoport-mező oldására alkalmas eszközök. (ld. Személyiség
Integrációs Állítások, Transzgenerációs Kineziológia oldásai)
A közösségi szer úton fejlődő, haladó közösséget egyre erősödő kohézió jellemzi, mely során
kibomlik a közösség feladata, küldetése is. Az ebbe való megérkezés és a közös szer-út tudatos
felismerése és vállalása jelentős mérföldkő. Az emberi fejlődés organikus szinergiája mentén
állandó tudati tágulást és energiaszint növekedést él meg. Ugyanígy a társkapcsolatok és a
közösségi kapcsolatok rendszere, mező- és erőtere tágul, rezgésszámában növekszik, megtartó
és összetartó erejében erősödik. Az élő és éltetett Szer Elem forrás az egyénben gravitációs
erőként EGYben tartja az ember tudatát, a közösségben pedig kinyitja a közös erőterek és közös
emlékezés tudat-mezejét. A közösség együtt haladva, emelkedve egyre magasabb szintű
kulcsokat kap az univerzum megértéséhez. A közösség tagjai egyénenként is kapnak kulcsokat,
de vannak kulcsok és beavatások, melyeket csak a közös energiatér megerősödésével együtt
élhetnek meg. Ahogy a közös küldetés következő fázisaiba is együtt érkezhetnek csak meg.

A Szer Elem filozófiája
A Szer Elemén elmélkedni igencsak bölcs dolog. Nemcsak azért, mert filozofálni önmagában
is tudattágító, hanem azért is, mert a Szer Elemén elmélkedni szer feletti, azaz módosult
tudatállapotba kísérhet bennünket. Amikor a Szer Elemén elmélkedünk önkéntelenül is
bekapcsolódunk a Szer Elem állapotba a szerelmes élményeink bekapcsolódásával. A Szer
Elem belső megélése, újraélése, szer-elme-tessé teszi az egyént, azaz szerbe hívja, isteni tudatba
nyitja ki az elmét. Az elme szerbe hívása során egyesül az alsó és a felső elme. A Szer Elme
megélése összekapcsolja az agyféltekéket, az egyes agyi funkciókat működtető agyi szerveket,
jelentősen megnövelve az agy kapacitásait. Ilyen módon lehetővé tesz egy magasabb
frekvencián és felerősödő asszociatív módon működő agyműködést, mely alapján egyre több
alapvető érzékeken túli érzékelési tapasztalást nyit meg előttünk. A Szer Elem, mint
szinkronisztikus, a nagy egésszel összerendezett flow euforikus állapotaiban olyan
teljesítményre vagyunk képesek, amelyre egyébként – szer-telen elmeállapotban,
összerendezetlen testi-lelki-szellemi tudatossággal nem. Ezen a ponton a Szer Elem testi,
mentális és pszichikai hatásait tanulmányozni egyszerre neurobiológiai, biofizikai,
kvantumfizikai kérdés, a filozófián belül pedig legalább annyira ontológiai kérdés, mint
metafizikai. Tehát a Szer Elem, mint a filozófia tárgya ezen a biokémiai szerelmet meghaladó
kitágított Szer Elem értelmezésben jócskán indokolt és hasznos, előremutató – amennyiben
belső tapasztalás alapú és nem csupán elméleti.
Mivel a Szer Elem képes összekapcsolni a test-lélek-szellem látszólag és elsősorban az elme
által szétválasztott tereit, empirikus tapasztalatokat szerezve az egyén fejlődésével a Szer Elem
filozófia is gazdagodik. Alapvetően a Szer Elem filozófia megélés alapú önmegfigyelésen
alapuló, értelmező kísérlet az elme részéről felfogni az elme által felfoghatatlant, a véges által
megérteni a végtelent, szavakba foglalni a szavakon túlit.
A társtudományok által és az egyének tapasztalatai által megfigyeltek alapján mára a szer
elemét és a Szer Elem Állapotát leírni és jellemezni tudjuk, a megélésével pedig valódi
összekapcsolódott, magas teljesítmény-fokozatban, mégis alacsonyabb stressz-szinttel és
magasabb életminőségben élhetünk. Fejlődésünknek ez mindenképpen célja az egyéni és
kollektív boldogság úton.
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Szer Elem és a Vallás
A Szer Elem annyiban vallás, hogy vallom a hitemben az Istent az élet-lehetőséget adó teremtő
erőt és megnyilvánulást. Annyiban is, hogy hitvallásom az Istenes élet, s a belőle fakadó
szeretet. Annyiban is, hogy a Szer Elem, mivel valóban összekapcsolja mindazt, ami
szétválasztott önmagában megfelel a vallás szó latin jelentésének, melyben a religio szó a re =
újra, és a ligio = összekapcsol részekből tevődik össze. Mivel a Szer Elem, mint ötödik elem és
mint isteni elem, csak akkor jön létre, ha és amikor összekapcsolódott állapotban vagyok az
Istenivel, tudatosságomat nem választom le róla, eleve magában tartalmazza a religio célját, az
összekapcsolódást, miközben magamban hordozom a religio megélésének lehetőségét és a
religio gyakorlását. Ekképpen a Szer Elem állapotában lenni azt is jelenti, hogy összekapcsolt
állapotban a Szer Elem megélése egyszerre hitvallás és vallásgyakorlás. Egyház nem tartozik
hozzá a szó intézményi értelmében, viszont minden egyén létében van egy ház – egy
kerekegyház – ami maga a test, ami, mint templom, a lélek lakhelye az élet során. A testi
templomban a vallásgyakorlás maga a szerelmetes élet, a szeretet és a Szer Elem megélése,
éltetése.
A szakrális szeretkezés e fogalom szoros értelmezésében vallásgyakorlásnak számít a Szer
Elemét megélő, szert-tevő isteni tudatosságába emelkedő férfi és nő által. Lévén a Szer Elem
gyakorlása a testi-lelki-szellemi eggyé válásban újra összeköti, visszaállítja az ember és az
isteni közötti megszakadt viszonyt. A teljesség, szeretet, a szer eleme, az egyik
legcsodálatosabb út, ami visszavezet Istenhez a szakrális szerelemet megélve – bűntudat helyett
a gyönyör útján. A testi-lelki-szellemi szinteken egyszerre megélt gyönyör a teljesség élménye.
És mivel a fogantatásunk is gyönyörben történik, és a Szer Elem aktusa gyönyörben van, oda
kell először visszatérnünk, hogy a szerelem megélése nem bűn – sem spirituális terében, sem
mentális terében, sem lelki-érzelmi vonatkozásaiban, és főként nem testi-érzelmi
viszonyulásaiban, ezzel pedig újra igazzá és megélhető valósággá válhat a szent szexualitás
minden korábbi aranykorban természetszerűleg élt teremtési útja. Hiszen a legteljesebb
EGYség és teljesség istennel egyesült állapotában van a lehető legteljesebb lehetősége az
istenivel megegyező irányú és minőségű teremtésnek. A Szer Elem aktusában megélt
szexualitás szertartás és egyesülés az Istenivel, amelyben a hatástöbbszöröző áldást maga Isten
adja meg a párra, és az élet megfogan. Szakrális nő és szakrális férfi szakrális szerelmében,
gyönyörben, amikor a kapu nyitva a hetedik mennyországba, megérkezhet onnan az Aranykor
gyermeke az Aranykapun át születve édes mennyországot a földre teremtve.
A szerelem tabu helyett legyen az a szent kapu a teljességbe, amelyen átlépve lehetővé válik
igaz önmagunkra, Isteni ÉN-Tudatunkra ismerni. A testek szerelmes egyesüléseiben a lelkek
ölelkezhessenek, és a gyönyörben megtapasztalhassák az egységet – merthogy: a szakrális
szerelem útja a teljes testi eggyé válás és minden testen keresztüli eggyé válás útja, amelynek a
fizikai csak egy része. Ekképpen a Szer Elem gyakorlás valóban vallásgyakorlás, a megélésben
a megszentelt szexualitás pedig istenélmény.

Összegzés
S bár a Szer Elem lehet filozófia, lehet istenélmény és lehet vallásgyakorlás, mindezt összegezve
a Szer Elem leginkább mégis ÉletRendszer, élő, lüktető istenforrásból kiáradó, a legmagasabb
isteni potenciált a földön megvalósító életvezetés. Ebben a Szer Elem alapú életben az egyén
biológiailag egészséges, energetikailag kiegyenlített és harmonikusan működő, érzelmileg
kiegyensúlyozott, mentális erejét összpontosítani tudó, szellemileg nyitott, rugalmas, a
környezetével együttműködő, fejlődésében alkalmazkodó. Belső potenciáljainak
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kibontakoztatása az egyén és a közösség javát szolgáló módon tud megtörténni, szinkronban az
emberiség nagy művének fejlődési lépéseivel.

Aranykori SzerElem Vízió
Az aranykort teremtő Szer Elem Ember legfőbb ismérve, hogy a belső úton ráismert, és éli az
Isteni Férfi és Isteni Női minőséghez való eredendő jogát. Felismerte és éli a tiszta kapcsolódást,
melyben az isteni minőségű szerelem megélését választja. Ehhez már túl van az adott
kapcsolódásban keletkezett karmikus terheinek felismerésén és feloldásán, a kapcsolat ezért
már nem tükröt tartó, s nem gyógyító kapcsolat, hanem az együtt teremtésben megnyilvánuló
isteni minőségű Szer Elem Teremtés. A pár mindkét tagja felismerte és gyakorolja a tiszta és
kölcsönös szeretet- SzerElem áramlás testi-lelki-szellemi szintjeit. A vaskor párkapcsolati
tanulóútja során felszámolt szégyen, bűntudat, fájdalom és félelem minták feloldása után a pár
isteni minőségű szexualitást él meg, a legmagasabb szinten szeretkezik. Mely szeretkezésben a
megistenülés útján a gyönyör magas minőségű tapasztalata emeli őket tovább az intergalaktikus
szeretkezés felé.
Aranykori Házasság – Szent Esküvés
A testi-lelki-szellemi szinteken megtapasztalható szerelem a szeretet egységén alapulva hozza
létre és tartja fenn a házasságokat. Az aranykori házasságok szent esküvésként két lélekegységet élő, teljes lélekintegrációt végrehajtott pár között köttetnek. Ahol és amiben mind férfi
mind nő saját istenemberségét élve, saját küldetésének tudatában köt szövetséget Égi Párjával
közös lélek szövetségük földi megerősítése, vállalása értelmében. A szent esküvésen alapuló
házasságok ezért a legmagasabb szintű kozmikus erkölcsiséggel rendelkeznek, hűek
egymáshoz, a közös vállaláshoz és küldetéshez. A vállalás közös teremtés, melyet a házasságot
kötő két lélek szakrális szertartásban indít el a megvalósulás útján. Az esküvői szertartás része
az isteni minőségű szeretkezés, mely a testek-lelkek-szellemi tudathármasságok egyesülése a
fizikai síkon is. Ezért a legméltóbb és legalapvetőbb energiaszintje a közös küldetés
elindításának. A közös út első lépése ez.
Aranykori Gyermekek – Istengyermekek
A szent esküvés vállalásában és a földi síkon is megerősített szövetségben férfi és női tudatosan
hívja le azt a lelket, akivel közös vállalásban, akivel a legszentebb közös küldetésben van. A
fénygyermek meghívása és lehívása nem csak a szülők, hanem a közösség feladata is. A
közösségbe érkező lélek a szüleivel és a közösségével együtt tudja véghezvinni küldetését, és a
leszülető lélekkel együtt tudja a közösség is megélni legteljesebb fejlődését. A mai mintákhoz
képest fontos különbség, hogy a leszülető lélek eszenciáját, küldetését és isteni szövetségét,
valamint élettervét ismerik a szülők és ismeri a közösség. Ennek értelmében a nevelés során
saját küldetésében szükséges tehetségeinek, képességeinek kibontása, gondozása zajlik. A
nevelés erőbe emelés és a legmagasabb szintű küldetés megélésnek segítése. A szülők és a
közösség együtt segíti a gyermeket saját küldetésébe való megérkezésében, istenemberségének
megélésében. Mivel a szülők és a közösség számára tudott, hogy ki érkezik és az is, hogy miért,
milyen céllal, milyen képességekkel; a leszületést választó lélek célirányos halad életében, időt,
energiát már nem vesztve, mint a vaskori generációkra oly jellemző többszöri újjászületés,
újratervezés és pályamódosítással járó küszködés, szenvedés-út volt. Az aranykori gyermekek
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legfőbb ismérve, hogy leszületésük a magasabb dimenziókból már nem jár tudatvesztéssel és
karma nélküli. Teljes tudatában isteni létezésüknek életük boldogság út.
Fénynemzetség
Az Aranykori Szülők hívják le és szülik meg a fény immár tudatos nemzetségét. A
fénygyermekek megérkezése a fénynemzet létrejötte. A fénytudatos istenember szülők és a
közösség együtt teremti meg a fényközösségeket, melyek a fénynemzet alapjaiként szövődnek
össze küldetésük célja, minősége szerint. Mivel az Aranykort a Fénytudatot megélő istenember
a Szer Elem eszenciában és annak legfőbb elve a végtelen és feltétlen isteni szeretet szerint
teremti meg, a Szer Elem az életközösségek és az életgyakorlat alapja egységben és szinkronban
a természeti és kozmikus törvényekkel. A legfőbb társadalmi összetartó és mozgató erő az
Együtt Egymásért elv a fénylélek szövetség minden szintjén, így a társkapcsolat, a szülői
társzövetség, a család, a közösségek és a nemzet és a Földbolygó szintjén is.

Fontosabb irodalom:
Bíró Lajos: Őseink Fényvallása, Angyali Menedék, 2017
Mantak Chia, Micheal Winn: Taoista Szerelmi Titkok, Lunarimpex Kiadó, 2007
Paul Dirac: A kvantummechanika alapjai (Principles of Quantum Mechanics) 1930.
Doc Childe, Howard Martin, Rollin McCraty, Deborah Rozman, Heart Intelligence:
Connecting with the Intuitive Guidance of the Heart, Heartmath Istitute, Waterfront Press, 2016
Georg Feuerstein: Sacred Sexuality: The Erotic Spirit in the Worlds Great Religions, Bear and
Company, US, 2003.
Dr. Eric Pearl: The Reconnection: Heal Others, Heal Yourself, Hay House, London 2001
Lynn Picknett: Mária Magdolna, a kereszténység titkos istennője, Gold Book, 2003
Pozsgai Nikoletta: Méh Erő Ébresztő, Szerzői Magánkiadás, 2017
Pozsgai Nikoletta: Szív Erő Ébresztő, Szerzői Magánkiadás, 2018
Pozsgai Nikoletta: Személyiség Integrációs Állításvezetés – Rendszerállító Mezőmunkák,
Oktatói Jegyzet, 2014.
Pozsgai Nikoletta, Varga Beatrix: Szinkron ÉletRendszer I.–IX. szintek, oktatói jegyzetek, 2014
Pozsgai Nikoletta: Arany Asszony Iskola oktató Jegyzetek, I–IV. évfolyam, 2013
Pressing Lajos: Az Élet Vize, Budapest, Pilis-Print Kiadó, 2011
Karl H. Pribram: Brain and behaviour, Hammondsworth, Penguin Books, 1969
Karl H. Pribram: Rethinking neural networks: quantum fields and biological data. Hillsdale,
Erlblaum, 1993
Pribram, Karl: Languages of the brain; experimental paradoxes and principles in
neuropsychology. Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1971
Rupert Sheldrake: Seven Experiments That Could Change the World: a do-it-yourself guide to
revolutionary science, New York, Riverhead Books, 1995
Rupert Sheldrake, Ralph Abraham, Terence McKenna: Trialogues at the Edge of the West:
chaos, creativity, and the resacralisation of the world, Santa Fe, NM: Bear & Co. Pub., 1992
Ruperrt Sheldrake: The Presence of the Past: morphic resonance and the habits of nature, New
York, Times Books, 1988

31

Szondi Lipót: Ember és Sors, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1996 (Öröklött sors vagy
választott sors, sorsanalízis)
Dr. Varju Márta: Transzgenerációs Epigenetikus Kineziológia, Tanfolyami Jegyzetek, 2011–
14
Jeffrey E. Young, Marjorie E. Weishaar, Janet S. Klosko: Schema Therapy, 2003
Jeffrey E.: Young Reinventing Your Life, A Plum Book, 1994

