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AZ ÁLOM

Volt  egy álmom

Egy csupa jégbôl  á l ló vi lágról .

Ott  nem vol t  szemet gyönyörködtetô forrás,

Mely hal lkan csörgedezet t  az erdô mélyén.

Ott  már nem vi lágí tot t  ragyogó sugarával  a  Nap,

S nem voltak sem folyók,  sem tengerek.

Keresem a bûnöst  ki  mindezt  okozta.

Ki  rombolta le  ezt  a  hajdanán oly nagyszerû,  pompázó vi lágot?

Megpil lantot tam saját  ÉN-em

S a szívem, mely ot t  legbelül  aggódva gyötrôdött  a  félelemtôl .

ÉN-em rombolta le  ezt  a  vi lágot ,

Melyben oly jó vol t  é lni  hajdanán,

Hatalom miatt, az aranyért .

Hát  ezért  i lyen kiet len és dermedt ma.

Megátkoztam ÉN-em, e nagy oktalanság miat t ,

Hogy nem gondoltam késôbbi  él tem gyermekeire,

És reménykedtem:

egyszer tán visszatérhetek a vén Földre.

Mindent  odaadtam volna,  amit  hajdanán e vi lág adott  nekem.

Sír t  a  le lkem: bocsánat !

Ekkor felébredtem, s  még kábultan ráeszméltem:

Csak egy álom vol t .

Azután lát tam az idôk je lei t :

Ismét félni  és  aggódni kezdtem,

Többé nem akartam letérni  a  jó ösvényrôl ,

Különben álmom rövidesen valóra vál t  volna.

Belát tam: óvni  és  szeretni  kel l  a  természetet .

Azért ,  hogy gyermekeidnek s  gyermekeimnek ne kel l jen szenvedniök,

Vigyáznom kel l  a  folyókra,  tengerekre,  az erdôkre,  s  mezôkre.

Remélem egyszer majd felvirrad egy olyan reggel ,

Amikor TE ébredsz fel  sa ját  s í rásodra,

Ugyanezektôl  a  gondolatoktól  gyötrôdve,

És észreveszed,  hogy mindez már majdnem valóság!

Ez a vers  egy „álom az álomban“.  Alvás közben,  á lombéli  üzenetként  érke-
zet t  hozzám, oly vi lágosan és  ér thetôen,  hogy ébredés után szóról  szóra  le
tudtam í rni .
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Még egy folyóirat? Igen, de…Még egy folyóirat? Igen, de…Még egy folyóirat? Igen, de…Még egy folyóirat? Igen, de…Még egy folyóirat? Igen, de…

Természetesen ismerjük a
kérdést: de ki fogja mindezt
elolvasni? A kérdés jogos de...

talán a CHRISTALL - ban találja meg
mindazt, amit régóta keresett, amirôl rég-
óta olvasni akart, akar, és mindezidáig
nem találta meg azt a forrást, amely az
Önt foglalkoztató mélyreható és fontos
kérdésekre választ adhat. Célunk és szán-
dékunk szerint a CHRISTALL szerkesz-
tôi, munkatársai és kiadója minden eset-
ben CHRISTALL - tiszta tudósításokat,
információkat és magyarázatokat szeret-
nének adni, és ezekkel az ismeretekkel
éppen olyan CHRISTALL - tiszta tudás-
hoz és megismeréshez segíteni az olva-
sókat. Célunk tehát nem „közhírré ten-
ni“. A CHRISTALL nem kíván külön-
bözô csoportok, körök vitájának fóru-
mává válni, amelyek szerte az országban
ezoterizálnak („ezoterrorizálnak“). Gyü-
mölcsözô párbeszédet kezdeményezünk
az agresszív, megsemmisítô ütközések
helyett. Lapunkban különbözô nézetû,
irányultságú cikkek kapnak helyet. Egy
gyönyörû bölcseleti tétel szerint: „A sem-
mi csak, amit az ember észlel.“ A dolgok
többek annál, mint amit felszínesen lá-
tunk, értünk, igaznak vélünk felôlük. A
lét és a folyamatok lényege mélyen a fel-
szín alatt rejlik. Ezért részünkrôl mond-
hatjuk: nem kívánunk „fast-food“ ezote-
rikát terjeszteni, nem akarunk valamifé-
le ezoterikus „gyorsétkezést“ nyújtani.
Nem kínálunk „mennybemenetelt 7 nap
alatt“ mely - sajnos ez gyakori példa - az
ezoterikában csak zavarodottság és kiáb-
rándultság forrása, és lassan, de biztosan
kétségbeesett tévelygôkké tesz mind több
keresôt. Ezért kijelentjük, hogy az infor-
mációs médiák - kezdve a folyóiratoktól
a televíziócsatornákig - gyakran felelôt-
lenül felgyorsult életébôl nem óhajtunk
részt vállalni. Ez annyit jelent, hogy a
témák, kérdések és kérések körébôl nem

a médiák diktálta ütemben, és divatnak
megfelelôen kívánunk kiragadni vala-
mit, hanem sokkal inkább szeretnénk az
olvasókkal útra kelni, és rólunk szóló,
bennünk és álta-
lunk megnyilatko-
zó dolgok mélyebb
szintjeire merülni.
Nem akarunk füg-
gôséget teremteni,
ellenkezôleg: cé-
lunk szellemi, spi-
rituális önállóság-
hoz segíteni. En-
nek az utazásnak
felgyorsult fejlô-
désünk életidejé-
ben nincs végállo-
mása. Úgy tekin-
tünk magunkra,
mint akik már nem csak az egészséges
életmódról szóló folyóiratok és nômaga-
zinok egymást ismételgetô diétás recept-
jei után kutatnak. Ha valaki errefelé in-
dul el, könnyen tévútra lelhet. Az egész-
séges étkezést említve szólunk arról, hogy
a CHRISTALL szerkesztôsége is elren-
delt magának egy diétát, kétségtelenül a
leghatásosabbat:  diétát a zûrzavarból, a
félretájékoztatásból, a hiúsági kérdések
és üres ismételgetések ezoterikus étlap-
járól. Egy diétát, amely világossághoz,
önmagunk mélyebb megismeréséhez és
egyre gazdagodó ismertekhez vezet. Ha
errôl az útról egyszer  letérnénk, kérjük,
minden fenntartás nélkül figyelmeztes-
senek bennünket.
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Úton a fény felé...Úton a fény felé...Úton a fény felé...Úton a fény felé...Úton a fény felé...Úton a fény felé...Úton a fény felé...Úton a fény felé...Úton a fény felé...Úton a fény felé...
A Fény kiadó bemutatkozikA Fény kiadó bemutatkozikA Fény kiadó bemutatkozikA Fény kiadó bemutatkozikA Fény kiadó bemutatkozik

Kedves Barátaink,
Jövendô Olvasóink!

Életünkbôl lassan, szinte észrevétlenül
költöztek ki az ÜNNEPEK. Látszólag
persze minden a régi: várjuk ôket, idônk
és gondolataink egy részét lefoglalja a
megszokott készülôdés, csak éppen a
lényeg veszett el. Valamikor az ünnep
arra szolgált, hogy alkalmat adjon a szür-
ke hétköznapok valóságából való kie-
melkedésre, felemelt minket, és e fele-
melkedés révén számot vethettünk addig
megtett utunkkal. Egy új, magasabb nézô-
pontot adott dolgaink értelmezéséhez, s
biztosította a teret a szükséges belsô csend
megteremtéséhez. De mi történik ma?
Például itt van a közelgô karácsony: a
munkahelyi évvégi hajrá, már-már elvi-
selhetetlenné teszi az amúgy is emberte-
lenül felgyorsult „élet“-tempónkat. Ke-
vés az idônk, s rohanunk ajándék, kará-
csonyfa, szeretet után. Talán valami öntu-
datlan lelkiismeretfurdalástól vezérelve,
az egész évi egymásra nem figyelésünket
próbáljuk ezzel ellensúlyozni, és közben
feszültek, idegesek ingerültek vagyunk
egymással, s már alig várjuk a végét,
hogy kicsit pihenhessünk, még mielôtt
újra „felberreg“ a mókuskerék. Nem új
gondolatok ezek, és sokak számára csen-

genek ismerôsen, de
szeretnénk, ha most
mégis együtt gondol-
kodnánk el ezeken.

Számunkra valódi
ünnep, hogy a Fény
kiadó Magyarorszá-
gon is megalakulha-
tott, és elsô „gyerme-
künket“, a CHRIST-
ALL-t átnyújthatjuk
Önöknek. Ars poé-
ticánk: tanítva szolgál-
ni, szolgálva tanítani.
Kiadványainkkal saját
útjukon szeretnénk
segíteni Önöket. Tám-
pontokat adni az ezo-
terika néha talán zava-
rosnak, és ellentmon-
dásosnak tûnô világá-
ban. Megjelenô újdon-
ságainkról e lap hasáb-
jain (is) értesülhetnek,
s bízunk benne, hogy
idôrôl-idôre sikerül
igazi meglepetésekkel
szolgálnunk amelyek
között lesz talán nem
egy egyedülálló külön-
legesség is. Ezen az ünnepen, - mind-

Sokáig tanakodtunk, mi is legyen újságunk magyar címe.

Az eredeti cím, a „CHRISTALL“ egy leleményes szóösszetétel,

egyetlen szóval visszaadni jelentését szinte lehetetlen.

A CHRIST jelentése: Krisztus, míg az ALL egyaránt jelent Kozmoszt

és Minden-t, - utalva ezzel az immár beköszöntött Krisztus-korszakra,

- és együttes jelentésük kristály is lehet.

Maradtunk hát az eredetinél, végtére is nemzetközi lapról van szó.

CHRISTALLCHRISTALL

annyiunk ünnepén -, mi is ott állunk a
jászol elôtt, a betlehemi csillag fényénél,
ajándékunkkal: a CHRISTALL elsô, in-
gyenes számával. Az Önök ajándéka szá-
munkra az lesz, ha a munkánkkal sike-
rült örömet okoznunk s a magunk mód-
ján segíthetünk, útjelzôk, lehetünk az
ösvényen, melyen járnak. Hiszen: mi
mindannyian zarándokok vagyunk, kéz
a kézben, úton a FÉNY FELÉ...

Aktuális
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Ismerkedés egy spirituális ABC-velIsmerkedés egy spirituális ABC-velIsmerkedés egy spirituális ABC-velIsmerkedés egy spirituális ABC-velIsmerkedés egy spirituális ABC-vel

Kevés olyan téma van, ami a
róla szóló könyvekhez, ta-
nulmányokhoz ennyi papírt

igényelt volna az idôk során. A kutatók
25 ezer fölöttire becsülik az atlantiszra
vonatkozó írások számát: szélsôséges
elméletek születtek a kontinensrôl, fil-
mek készültek, s mégis: mindmáig meg-

válaszolatlan a kérdés, hogy létezett-e
egyáltalán. Dacára a magas szinvonalú
régészeti kutatásoknak, a C14 módszer-
nek és az archeológusokra aggatott szám-
talan kitüntetésnek Atlantisz létének hi-
teltérdemlô bizonyítása máig nem szü-
letett meg. Legfôképpen azért tûnik lehe-
tetlennek régészeti bizonyítékokat talál-
ni, mert  tulajdonképpen senki sem tudja
hol is feküdt valójában. Tényleg senki
sem tudja? A hiba, amit a legtöbb kutató
elkövetett, az Atlantisz szó értelmezésé-
re vezethetô vissza. „Atlantisz“, ahogy

arra logikusan következtettek, az „atlan-
tik“ szóból ered. Ott kellett tehát feküd-
nie. Ráadásul egy olyan híres személyi-
ségre is hivatkozhatunk, mint Platon. Ô
írt elôször Atlantiszról, eképpen: „Túl
Herkules oszlopain (Gibraltáron) feküdt
egy Atlantisz nevû sziget.“ Azt is följe-
gyezte továbbá, hogy Atlantisznak me-

sés kincsei voltak, s a görög kultúrát és
gondolkodást is döntôen befolyásolta.
De van itt valami különös. Tudjuk, hogy
Platon maga sohasem látta Atlantiszt. Az
ô idejében már régen nem létezett, má-
soktól hallott róla, s ezt írta le - másfél
könyvben... A második könyv közepén
ugyanis Platon megállt - és befejezetle-
nül hagyta azt. Miért? Tudjuk, hogy nem
a halál akadályozta meg a folytatásban,
hiszen ezután is írt még mûveket. Mi le-
het a valódi ok, amiért Platon abbahagy-
ta Atlantiszról szóló elbeszélését, és so-

hasem fejezte be? Világossá vált számára:
amit írt, annak semmi köze Atlantisz-
hoz! Feltûnt neki, hogy sok minden amit
leírt, ismert volt számára, és arra a követ-
keztetésre jutott, hogy nem Atlantiszról,
hanem Karthágóról van szó. Így mûvét
egyszerûen félbehagyta, nem fejezte be.
De akkor hol terült el Atlantisz? A meg-
oldás egészen egyszerû: vegyünk egy vi-
lágtérképet, vágjuk ki a kontinenseket,
majd toljuk össze ôket. Az eredmény: az
összefüggô szárazföldtömegbôl egy ha-
talmas, földrész méretû (!) darab hiány-
zik ott, ahol ma az Indiai óceánt találjuk.
Következtetésünk: ott volt Atlantisz.
Mivel az Indiai óceán mélységei még a
mai fejlett technikánk ellenére is nagy-
részt hozzáférhetetlen, a régészeti bi-
zonyítékok még egy darabig váratni fog-
nak magukra. De valóban szükséges ré-
gészeti bizonyítékokkal rendelkez-
nünk? Nem találhatók más, könnyebben
fellelhetô nyomok? Mi, most egy ilyen
nyomot fogunk követni: nyelvünk és be-
szédünk világában folytatunk egy érde-
kes, izgalmasnak ígérkezô kutatást. La-
tin betûs írásunk köztudottan a fôniciai
írásból keletkezett és fejlôdött ki. Te-
gyünk úgy, ahogyan a legtöbb kutató tett
az „Atlantisz“ szóval. Ôk az „Atlantik“-
kal hozták kapcsolatba, a két szó között
logikus összefüggést sejtve. Ez azonban
csak látszólag, elsô pillanatban tûnik lo-
gikusnak. Tegyük fel, hogy a két szó,
„Atlantisz“ és „Atlantik“ egyáltalán nem
így függenek össze, hanem eredetük azo-
nos. Induljunk ki abból, hogy a fôniciai-
aknak és a fônixnek, a mitológia legen-
dás madarának a neve valamilyen for-
mában összefügg egymással. Az önma-
gától elégô, majd hamvaiból feltámadó
fônix legendájának szimbolikájára, és
értelmezésére a következô logikus ma-
gyarázat kínálkozik: tekintsük a fônix-
madarat egy olyan népnek, amely leha-
nyatlott, majd újjáéledt. A madárszim-
bólum azt jelezheti, hogy ez a nép ren-
delkezett a repülés képességével. A mai

Atlantisz, a legendás földrész. Mítosz, legenda, vagy
agyszülemény? Valóban létezett Atlantisz? E beszámolóban
nem csak azt szeretnénk bizonyítani, hogy valóban létezett
e földrész, hanem azt is, hogy valamennyi földi kultúra és
tudás bölcsôje volt, azaz, a paradicsom, a bibliai édenkert.

egyiptomi hieroglifa

Ôsi bölcsesség
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fizikai, aerodinamikai ismereteink sze-
rint, valamiféle „madárember“, - vagyis
egy madárszárnyakkal rendelkezô em-
ber -  képtelen lett volna repülni, így te-
hát a repülés technikai lehetôségérôl le-
het szó. Számos jel utal arra, hogy a re-
pülés technikai feltételei már évezredek-
kel ezelôtt adottak voltak. Kanyarodjunk

vissza Atlantiszhoz, és vegyük szem-
ügyre az indiai Mahábháratát. Ebben szó
van egy földrészrôl és annak lakóiról, a-
kik nagy városokban éltek és repülô szer-
kezetekkel közlekedtek. Olvashatunk to-
vábbá egy nagy égi csatáról, és ennek a
népnek és kontinensnek fény, villámlás
és mennydörgés közepette való eltüné-
sérôl. Ha elfogadjuk, hogy az említett
kontinens Atlantisz, akkor magyarázatot
kapunk arra, hogy a történetet a Mahá-
bhárata beszéli el, hiszen Atlantisz úgy-
szólván India kapujában feküdt, és nem
csak a fônixmadárral való kapcsolatot,
hanem a görög mitológiában szereplô
csatát, a „titánok harcát“ is megtaláljuk.
A fônix miután elégett, hamvaiból fele-
melkedett, és új életre kelt. Ez Atlantisz
pusztulására, újjáéledésére, és továbbélé-
sére tett utalás lehet. Gondoljunk arra a
ma is élô indiai hiedelemre, hogy a halot-
takat el kell égetni, és hamvaikat a folyó-
ba szórni, hogy ezáltal megadassék szá-
mukra a halál utáni továbbélés. Többek
között a fôniciaiak voltak az Atlantisz
pusztulását túlélô egyik nép. Elsô hazá-
jukat a Tigris és az Eufrátesz folyó között,
Mezopotámiában Ur városában találjuk.
De álljunk csak meg! Nem a Tigris és az
Eufrátesz közé helyezi a Biblia az éden-

kertet? S nem Ádám és Éva élt a paradi-
csomban, az elsô emberpár, akitôl vala-
mennyi ember származik? 1993-ban egy
kutató megállapította, hogy genetikai
struktúrája alapján valamennyi ember
közös ôstôl származik... Nem Mezopo-
támia az a terület, amely az Indiai óceán-
tól az Ománi-öblön át a Perzsa-öbölig

könynyen elérhetô?
És a Gilgames-eposz
beszámolója a Tigris
és Eufrátesz közötti
országról? Nem jel-
képes ábrázolása-e az
Édenkert Atlantisz to-
vábbélésének? A kert
azt a darab földet je-
lenti számunkra, ami
lakóhelyünkhöz (há-
zunkhoz-hazánkhoz)
közel fekszik. Atlan-
tiszról lenne szó tehát
a paradicsomnak, az
emberiség bölcsôjé-
nek említésekor? És

az Édenkert a Két folyó által határolt or-
szágot jelenti? Spekuláció? Vagy lehet,
hogy nem az? Atlantisz „pápája“, az úgy-
nevezett Arkloki a földrész pusztulása
elôtt papjait (a lokikat) és papnôit (a lo-
kánákat) szétküldte kis légijármûveiken,
azzal a megbízással, hogy tudásukat ho-
nosítsák meg a Föld más kultúráiban.
Része volt ennek a tudásnak az atlantiszi
szellemnyelvi ABC is. Mit jelent ez? Az
atlantiszi papság saját írással és ABC-
vel rendelkezett. Ennek az ABC-nek vala-
mennyi betûje egy energetikai megfelelô-
vel bírt, vagyis olyan energiával rendel-
kezett, amit meghatározott célokra fel
lehetett szabadítani, miközben a betûket
szavakká fûzték össze. A papok és pap-
nôk energiastruktúrákat alkottak és ener-
giát szabadítottak fel a szavak használa-
tával. Ebbôl a szellemnyelvi ABC-bôl
keletkezett a latin írás. Ha tehát módunk-
ban állna bizonyítani, hogy írásunk mind-
máig megôrizte ezen ABC sajátosságait,
úgy arra is bizonyítékkal szolgálnánk,
hogy Atlantisz -  mint nyelvünk és írásunk
bölcsôje - létezett. Lássuk tehát! Amint
majd olvasóink is láthatják, a német
nyelvben figyelemre méltó módon je-
lentkezik az atlantiszi spirituális ABC
hatása. Az a világosság, pontosság és

precizitás, amivel a szavak jelentése
magának a szónak betûibôl adódik - bár
egy szónak a jelentése minden nyelvben
megôrzôdött - a németben meglepô. Mi-
vel egy spirituális ABC-rôl van szó, o-
lyan dolgok is mint például egy ember
életcélja, kiolvashatók annak keresztne-
vébôl és születési dátumából. Kövessük
a szellemi ABC-t, az akkori betûkkel és
energetikai megnyilvánulásaikkal. Né-
hány manapság használatos betû akkor
nem létezett, éppígy behatárolt a számok
jelentése, mégis láthatjuk majd, hogy
sem az egyik, sem a másik nem jelent
tényleges korlátozást, ha a szavak és
számok jelentésérôl van szó.

AZ ATLANTISZI
SPIRITUÁLIS ABC

A = Isten, isteni eredet, isteni akarat
B = szeretet, terv, teremtés, feladat
C = elválás, elszakadás Istentôl bünte-

tésként, büntetés
D = születés, odaadás, adottság, oda-

fordulás
E = töltelékbetû, az Én
F = megnyilvánítás, megvilágítás,

megvilágosodás, avatás, próféciá-
lás

G = szellem, tett, nemzés, értelem,
lényeg

H = Isten lehellete
I = a kozmosz fia/ lánya, fény, tûz,

kezdet
J = a szellem útja
K = erô
L = isteni fény
M= formaátvétel, formaképzés, mér-

ték
N = lélek, végtelenség,  elôrehaladás,

állapot
O = gyermeknek lenni, befogadónak

lenni, nyíltság
P = kinyílás, kiterjedés
R = harmónia, irányított mozgás
S = anyag
T = beteljesülés, befejezett mû, múlt,

a tett mint beteljesülés
U = ego, a Te elválasztva Istentôl
W= szabad akarat, beleegyezés

A = 1
B = 2
G = 3
D = 4

Mani (ima) kô

Ôsi bölcsesség
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I = 10
J = 10
K = 20
L = 30
M = 40
O = 100
U = 100
R = 200
S = 300
T = 400

Lehet, hogy a kedves olvasó kissé
meglepônek találja, hogy egy magyar
nyelvû lapban német szavak értelmezé-
sébe bonyolódunk, de mint említettük, a

német nyelv megôrizte szoros kapcsola-
tát az atlantiszi nyelvvel, s remekül be-
mutatható rajta a mai nyelvek és az atlan-
tiszi szellemi ABC kapcsolata.

Szerelem (Liebe)

L = isteni fény, eredet, kezdet
I = kozmosz fia/ lánya tehát két ember
E =  az Én (tulajdonképpeni lényegünk,

az, ami azzá tesz minket, amik
vagyunk)

B = szeretet, teremtés, feladat
(teremtés = nemzés, a partnerség,
szeretet a maga legeredetibb for
májában)

E = az Én (a szerelem mindig két em-
bert érint)

Háború (Krieg)

K = erô
R = harmónia, irányított mozgás (a há-

borúk a szükséges egyensúlyt, tehát
a harmóniát állítják helyre. A há-
borút emberek, irányítják, de egy
magasabb erôtôl, Istentôl is függ)

I = kozmosz fia/ lánya, tûz, kezdet
(valami megsemmisül, de valami
új is kezdôdik a háborúval)

E = az Én (emberek akik részt vesznek
ebben)

G = szellem, tett, lényeg, értelem (a
háború összefügg a cselekvéssel, a
tettel, s megvan a maga szelleme,
értelme)

A fentiek alapján világossá válhat a
háború értelme, jelentôsége. Felfogha-
tatlan számunkra, hogy maga az Isten
irányítja a háborúkat, jóllehet, az embe-
rek háború esetén mindig is Istenre hárí-
tották, hárítják a felelôsséget, mondván:
„Hogyan engedheti meg ezt Isten?“ A
háborúnak ez az Isten általi irányítottsá-
ga akkor lesz világos számunkra, ha meg-
értjük: az embereket majdnem mindig
csak a szenvedés készteti arra, hogy Isten
felé forduljanak. Hasonlóan, a háború
befejezését is Isten  irányítja.

Kenyér (Brot)

B = szeretet, terv, teremtés feladat
R =  harmónia, irányított mozgás
O= gyermeknek lenni, befogadónak

lenni, nyitottság
T = beteljesülés, befejezett mû, a tett

mint beteljesülés
Nem emlékeztetnek bennünket ezek a
jelentések a kenyérsütés korábbi módjá-
ra? Amikor is egy rendelkezésre álló re-
cept alapján (terv), a hozzávalókat ösz-
szekeverik, a tésztát megdagasztják (te-
remtés, feladat), a kenyeret megsütik (be-
fejezett mû), és elfogyasztják (az ember
aki megeszi, „befogadja“ a kenyeret.) Ha
egy betû kétszer fordul elô, akkor a har-
mónia helyreállításához van köze. Gon-
doljunk a mérleghintára. Ha egy betû há-
romszor fordul elô, annak különösen
nagy, isteni, spirituális háttere van. Ha
egy betû négyszer fordul elô, a tevékeny-
ség általi beteljesedést mutatja. Ha egy
betû ötször fordul elô, az abszolút kitel-
jesedést jelenti, mivel az 5-ös szám az
Istenhez való visszakapcsolódást (reli-

gio) jelzi. Az atlantiszi spirituális ABC
segítségével valamennyi szó jelentését
megfejthetjük. Most nézzük a számokat!

Az 1945- ös év

Mindig a lehetô legnagyobb számot
használjuk.

1945 tehát:

A legnagyobb lehetséges szám a 400,
4 x 400 = 1600 = T, T, T, T

maradék: 345
A következô legnagyobb lehetséges
szám a 300, 1 x 300 = S

a maradék: 45
A legnagyobb lehetséges szám a 40,
1 x 40 = M

a maradék: 5
A következô legnagyobb szám a 4.

Egyszer van meg, 4= D
A maradék: 1= A

Az 1945- ös évbôl tehát a következô
betûértékek adódtak:

T, T, T, T, S, M, D, A
Jelentése:
Négyszer a beteljesülés, a tett mint

beteljesülés (T). Az egész 20. század a
beteljesedés aspektusa alatt áll az anyag-
ban (S). Ebbôl kitûnik, hogy ebben az
évszázadban spirituálisan beteljesedhe-
tünk (T), és be is kell teljesednünk. A tel-
jességhez kell igazodnunk, anyagi for-
mánkat ennek kell alárendelni (M) és ez
egyben a mérték is (M). Ezért születtünk,
(D) és ezért kell az isteni akarat (A) felé
fordulnunk, (D) hogy rátaláljunk saját
isteni eredetünkre (A).

Sumér ékírás

Csontba vésett képírás

Ôsi bölcsesség
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További vizsgálódásainkhoz nézzünk
meg egy személyt. Vizsgáljuk meg az
életcélját!

Tereljük figyelmünket a keresztnév-
re. Ezt már születésünk elôtt kiválaszt-
juk. Szüleink „öntudatlanul“ választják,
és adják nekünk.

Szükségünk  van még a pontos szüle-
tési dátumra, vagyis, a születés hónapjára
és napjára.

A vezetéknév a csoportsors, a cso-
portkarma szempontjából jelentôs. Majd-
nem ugyanez a helyzet születés évével is,
amely minden embernek ugyanarra a je-
lentésre mutat rá.

Például Jürgen (Juergen), született
szeptember (9. hó) 5 - én.

J= a szellem útja - ebbôl megtudjuk,
hogy ez az ember szellemi aktivitásra
törtekszik.

U= az ego, elválasztva Istentôl - dol-
goznia kell ego-ja legyôzésén.

E= az Én - az ego-t alá kell rendelnie
Énjének.

R= harmónia - sokat tesz a harmó-
niáért. Szó lehet a harmónia hiányáról,
illetve annak helyreállításáról, (talán ép-
pen a háború által, mivel, mint fentebb
láttuk, a háború mindig a harmónia hely-
reállítását szolgálja, például a népesség
száma és az élelem mennyisége között.)

G= szellem, tett, értelem, létezés - a
személy a szellem által akarja léte értel-
mét megtalálni.

E= az Én - feladata Énjét egyensúly-
ba hozni, harmóniáját visszaállítani.

N= lélek - lelke vezérli, általa vezette-
tik, akar vezettetni.

Most nézzük mit rejt a születés dátu-
ma.

Születésnap: 5 = 4 = D (születés,
adottság odafordulás) és 1 = A (Isten,
isteni eredet, isteni akarat)

Születési hónap: 9 = 4/2x = DD és
1 = A

Tehát összesen háromszor szerepel a
D (születés, adottság, odafordulás). Fel-
tûnô felszólítás, hogy az egyén adottsá-
gait kibontakoztassa, fejlessze és, hogy
ezekkel odaforduljon Istenhez, az isteni
akarathoz és az isteni eredethez (2xA).

E példa megmutatja, hogy mindenki
maga is megtalálhatja a szellemi ABC
segítségével a szavak, nevek és dátu-
mok jelentését, hogy felvilágosítást adja-
nak életünk céljával kapcsolatban. Gon-
doljanak arra, hogy Önök minden egyes
felvilágosítással további bizonyítékok-
kal szolgálnak arra nézve, hogy Atlan-
tisz valóban létezett és létezik ma is - kö-
zöttünk. Jelen van írásunkban, nyelvünk-
ben és nem csak ott. De errôl majd a kö-
vetkezô cikkben. Atlantisz Önöknek is
ugyanúgy megnyilvánul!

Folytatjuk!

elixír

ISMERI ÖN AZ ÚJ ELIXÍRT?

A természetgyógyászattal és parapszichológiával
foglalkozó havi magazinban bizonyára sok olyan

téma van, ami Önt is érdekelheti.

A gyógyítás új útja a természetgyógyászat.
Kérésre 1 db ingyen példányt adunk,

illetve küldünk.
Cím: Elixír Könyvesbolt

1130 Budapest, Révész u. 2/c.
Tel./Fax: 149-6568

✤

Keresse az újságárusoknál minden hó elején!

Kiadja: Jupiter Kiadó és Terjesztô Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo u. 2-4.

Tel.:149-5933, Fax:129-0289

✦

CSAVARHÁZ
friss pénz a jó pénz

VÁLLALKOZÁS
a dunántúli KÖTÔELEM felhasználók
és viszonteladók SZOLGÁLATÁBAN.

SZÉKHELY és CSAVARNAGYKER
Székesfehérvár, Berényi u. 35. Tel/Fax: (22) 326-625

Nyitva: Hétfô-Péntek: 8-16 óráig

KISKER BOLTOK:
Székesfehérvár, Berényi u. 35. Tel/Fax: (22) 326-625
Nyitva: Hétfô-Péntek: 8-17 óráig Szombat: 8-12 óráig

Székesfehérvár: Széchenyi u. 17. Tel: (22) 329-055
Nyitva: Hétfô-Péntek:8-17 óráig Szombaton. ZÁRVA!

ÜZLETKÖTÔKET
ÉS KÖTÔELEMGYÁRTÓKAT KERESEK!

HA CSAVARBOLTOT KÍVÁN NYITNI, SEGÍTEK!

CSAVARJON BE HOZZÁM, MEGÉRI!

✤
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Szeretet izzik a parázsbanSzeretet izzik a parázsbanSzeretet izzik a parázsbanSzeretet izzik a parázsbanSzeretet izzik a parázsban

tünk, hogy a napi konfliktusok nagyré-
sze abból fakadt, hogy a gyerekek nem
kommunikálták egymással érzéseiket és
gondolataikat. Nem értették miért harag-
szik, bántja ôket a másik. A lendülô kéz-
re, dühös szóra persze ugyanúgy vála-
szoltak. Amikor az eseteket megbeszél-
tük, és az indítékok kiderültek, az érzel-
mek hangot kaptak, lehetôvé vált a má-
sik megértése. Ennek megfelelôen a vá-
laszreakció is megváltozott, megbeszé-
léssé szelidült. Az elsô jelmondatunk a
következô lett:

 „Mindig világosan és egyértelmûen
fejezd ki érzelmeidet és gondolataidat,
mert csak akkor érthetnek meg.“

Az érzelmek és gondolatok kommu-
nikálásával nagyon sok összetûzést ke-
rültünk el. Nem volt verekedés, veszeke-
dés, de…     még hiányzott valami. Nem é-
reztem azt a meleg burkot, amely mind-
nyájunkat körülölelt volna, amelyben vé-
delmet találhatunk a külsô, akár otthon-
ról jövô „támadások“ ellen is. Ekkor ju-
tott eszembe:

A közös meditáció
Nehéz dolognak tûnt: másodikos gye-

rekek, akik még csak nem is hallottak a
meditációról, nem is beszélve arról, hogy
a hagyományos iskolai oktatás szelle-
métôl meglehetôsen idegen. Hogyan rea-
gálnak majd a kicsik? Mit szólnak hozzá
majd a kollégák, a szülôk? - Ezek a kér-
dések jártak a fejemben miközben ter-
veimet szôttem. Az elsô alkalommal, a-
mikor a relaxálni tanultunk, furcsán néz-
tek rám, zavarodottan nevetgéltek. Nem
igazán értették mit is csinálunk? Késôbb
tapasztalták, milyen jót  lehet pihenni
15-20 perc alatt.Ezt a rövid idôt frissen
ébredve, 1-1,5 órának hitték. Kezdett
izgalmassá válni! Felhasználtuk ezt a
technikát a helyesírás tanulásában is. A
j-s és ly-s szavakat alfa állapotban alko-
tott vizualizációs képekkel rögzítettük.
Hatékonyságát bizonyítja, hogy másfél
évvel késôb írt helyesírási tesztet 80%-
os pontossággal töltötték ki. Tudván, a
helyesírás milyen problémás terület, az

A szülô, ha gyermeke iskolába kerül, semmit sem kívánhat
jobban, mint azt, hogy a kis ember, akit a világra hozott, ne
csak tudással gyarapodjék, hanem békés, sikeres légkörben
nevelkedjen.De hogyan valósítsuk ezt meg a nagy-
mennyiségû tananyag mellett? Milyen módon segíthetünk
a gyerekeknek, hogy az egymás és a felnôttek között
feszülô ellentéteiket, negatív érzelmeiket: dühöt, gyûlöletet
és irigységet szeretetté, elfogadássá tudjuk szelidíteni?
Ezek a kérdések foglalkoztattak, amikor lányaim születése
után visszatértem tanítani.

Abékés családi együttlétek
után beléptem egy éppen
kedves, szeretett elsô tanító-

nénijüket bánatosan sirató másodikos
osztály életébe. Elkeseredésüket rend-
szerint veszekedésekbe és verekedések-
be folytották. Csúfolódások, marakodá-

sok tették „élvezetesebbé“ napjaikat, régi,
mély, sérelmek kerültek a felszínre, peri-
fériára szorult gyerekek tárták fel lelkü-
ket. Az elsô lépést ezek a kitárulkozások
jelentették. Amikor az agresszív, min-
den feléjük intézett szóra dühkitöréssel

válaszoló gyerekrôl társai megtudták,
milyen feszültségben él családjában, s
mennyire fél az otthoni haragtól, megér-
téssel fogadták be ôt, felajánlva szerete-
tüket és barátságukat. A teljes, feltétel
nélküli elfogadást érezve felhagyott a
verekedéssel, hangoskodással. Megszûnt

„rettenetes gyerek“ lenni: a szeretet pil-
lanatok alatt csodát tett. Elgondolkod-
tam: hogyan lehetne a minden gyerek
szívében megbúvó, mélyen lakozó me-
legséget elôcsalogatni, felszínre hozni,
és ezt a hatalmas erôt felhasználni. Rájöt-

A közös meditáció nagy élmény a gyerekek számára

Gyermeknevelés
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eredmény elég bíztató. Csak ezek után
fogtunk hozzá a személyes jellegû medi-
tációkhoz. Mindenki megteremtette sa-
ját, belsô pihenôhelyét. Meditáció végén
nyugodtan, mosolyogva búcsúztak el et-
tôl a helytôl, és a megbeszélések során

több gyerek is beszámolt „fényélmény-
rôl“. A következô meditációban a rétre,
illetve a magasba hívták szüleiket: repül-
jetek velük! - hangzott az utasítás. Meg-
ható volt, mennyire örültek, hogy bol-
dognak, felszabadultnak látták szülei-
ket, ellentétben a hétköznapok valósá-
gával. Ezután gondolatban lekicsinyítet-
ték szeretteiket és a szívükbe helyezték
ôket, hogy ezentúl mindig ott legyenek.
Ezen a napon a gyerekekért jövô anyukák,
apukák, boldog öleléseket, óriási puszi-
kat kaptak. Meglepetten álltak ott, szo-
katlan volt számukra az ilyen fogadtatás.
Csak mi tudtuk milyen csoda történt ve-
lünk... „Gyerekeim“ nagyon sokat vál-
toztak, de a felszín alatt egyesek között
még mindig nagy feszültségek húzódtak,
sokszor csak tudat alatt, régi, fel nem
dolgozott sérelmek lenyomataként. Az
ellentéteket a „megbocsátás“ meditá-
cióval oldottuk fel. Amikor odáig elju-
tottunk, hogy gondolatban képesek voltak
megölelni a másikat, valóságosan is el-
fogadták egymást. Megszüntek a titkolt
ellentétek, elengedték egymás iránt ér-
zett - gyakran több éves - haragjukat, s
ettôl megszabadulva, új, megértô barátra
találtak a másik személyében. A szemé-
lyes problémák megoldódtak, és szeret-
tem volna ha még jobban összeková-
csolódik a társaság. A harmadik osztály
végén a festôi szépségû Kemencére utaz-

tunk, s ott tábort ütve egy háromágú fa
alatt alkottuk meg elôször a „szeretetlán-
cot“. Körbeültünk, majd a szokásos ella-
zulás következett. Gondolatban szerete-
tet küldtünk a szívünkbôl kiindulva a ke-
zünkön keresztül egymásnak, s a szere-

tet, amit útjára indítottunk
megsokszorozódva jutott
vissza hozzánk. Amikor
megbeszéltük élményein-
ket, két pillangó vállról
vállra szállt a körben ülô
gyerekekre. Egy kislány
megfogalmazása szerint:
„A pillangók körbeszáll-
tak a szeretet nyomán.“
Varázslatos érzés volt! A
tábor csodálatos légkörben
zajlott, szinte végig „szár-
nyaltunk“. A gyakorlatot
év elején is elvégeztük,
immár az osztályteremben.

Szeretettôl ragyogó szemmel, érdekes
élményekrôl számoltak be. Többen most
látták elôször a „szeretet-energiát“. Volt
aki fény, tûz, mások hullámzó aranysár-
ga körök formájában. Egész testüket
betöltô melegségrôl beszéltek, szeretet-
burokról, amibôl nem szívesen szálltak
ki a gyakorlat végén. Sokan meglepôd-
tek, hogy csukott szemmel is látták a töb-
biek arcát, és érezték, ki hol ül. Melegség
öntötte el a termet, mindenki mosolygott
mindenkire, s a meghatottság könnyeket
csalt a gyermekszemekbe. Ebben a sze-
retetteli, elfogadó légkörben a zárkózot-
tabbak kinyíltak, a hangadók visszafo-
gottabbak lettek, teret adva a többieknek
is. Nincs nagyobb öröm, mint látni az
egykor szótlanul, mosoly nélkül ülô gyer-
meket felszabadultan nevetni, érezni a
szeretetet, az egymás iránti bizalmat, az
elfogadást.

„A szeretet lángjaiban a legke-
ményebb vasnak is meg kell olvadnia.
Senki sem téríthet el engem ettôl a meg-
gyôzôdéstôl, mert a tapasztalás tanított
meg reá.“

 (Gandhi )

Szabados Zsuzsa

A R.A.I. központok
1995 elsô negyedévi

tanfolyamai:

Orosháza
Borbély János
vezetésével:

Reiki I.: január 24-25.

Reiki II.: február 11-12.

Reiki-mester: január 14-15.

AROLO I.: január 21-22.

AROLO II.: február 18-19.

Nagykanizsa
Kovács Imre és Kovács Imréné

vezetésével:

Reiki I.: január 14-15.

Reiki II.: február 11-12.

Reiki-mester: február 4-5.

AROLO I.: január 21-22.

március 4-5.

AROLO II.: február 18-19.

Lödi József
vezetésével:

Aktív szellemgyógyászat I.:

március 4-5. Orosháza

Aktív szellemgyógyászat II.:

március 11-12. Orosháza

Reiki mester/tanár:

március 18-19. Nagykanizsa

Aktív szellemgyógyászat I.:

március 25-26. Nagykanizsa

A jelentkezésüket kérjük, hogy a

megfelelô központ címére

szívekedjenek eljuttatni a tanfo-

lyam megkezdése elôtt két héttel.

Gyermeknevelés

Szeretetmeditáció
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Kozmosz

 Mi van veled Jupiter? Mi van veled Jupiter? Mi van veled Jupiter? Mi van veled Jupiter? Mi van veled Jupiter?
Megjegyzések egy messzemenôen félreértett eseményhezMegjegyzések egy messzemenôen félreértett eseményhezMegjegyzések egy messzemenôen félreértett eseményhezMegjegyzések egy messzemenôen félreértett eseményhezMegjegyzések egy messzemenôen félreértett eseményhez

Jupiter ? Üstökös ? Égi látványos
ság? Volt ott valami ? Mi történt
tulajdonképpen az év 7. havának

ezalatt a 7 napja alatt július 16. és 22. kö-
zött? „Évszázados vagy akár évezredes
esemény“: a hírközlô szervek szerkesz-
tôségi szobáiban meglehetôsen nagyvo-
nalúan és önkényesen jártak el a címsor
-szuperlatívuszok kiválasztásánál. Az
esemény már 2-3 nappal azután eltûnt az
újságok elsô oldaláról, hogy az üstökös
utolsó darabja is becsapódott a Jupiterbe.
Gyorsan leváltotta egy másik jelenség,
amit az emberek Európában a saját bôrü-
kön tapasztaltak: a hôség, az elviselhe-
tetlen hôség.

A Jupiter és az üstökös összeütközé-
sének már nyoma sincs, eltekintve azok-
tól a publikációktól, melyek felületes
asztronómiai folyamatokkal foglalkoz-
nak. Valóban semmi nyom?

Kövessük csak e kozmikus Jupiter-
esemény nyomát az 1993 márciusában
tett elsô felfedezésektôl máig, a Jupiter
utóidôig, s egy egészen más kép fog kia-
lakulni. Akkor a sok kis részlet csaknem
teljes egésszé válik. Ez tudatosabbá te-
heti az ember számára a mindenségben
elfoglalt helyét a parányi Földön.

 A Jupiter-esemény kevéssel az ez-
redforduló elôtt azoknak kínál  nagy e-
sélyt és lehetôséget a lényeges összefüg-
gések tudatosítására, akik hajlandóak
megnyílni az új hatásoknak. Ez nem csak
konkrétan biofizikálisan értendô, aho-
gyan majd azt még látni fogjuk. Itt bo-
csássunk elôre még egy fontos dolgot: a
Jupiterrel és a „Shoemaker-Levy 9“ üstö-

kössel nem csupán „volt“ valami, hanem
még mindig van velük valami, és feltéte-
lezhetôen meghatározatlan ideig tartó
utóhatása is lesz
még. Ami ma a fel-
ismerések és meg-
állapítások részle-
teibôl összeállít-
ható, még nem te-
szi ki az esemé-
nyek teljes színké-
pét.  Sok a speku-
láció, amit állítóla-
gos szakemberek
nyomatékkal, mint
biztosított, meg-
dönthetetlen felis-
merést adnak el ne-
künk. Sok a talál-
gatás, és még több
az ösztönös sejte-
lem. Annyi bizo-
nyos, hogy az elkö-
vetkezendô hónapokban és években
néhány bámulatba ejtô bejelentést élhe-
tünk majd meg.

Jupiter-esemény a Jupiter évben
Az úgynevezett Jupiter-évben (a mi

nyugati idôszámításunk szerint)  Jupiter-
esemény! Milyen sajátos „véletlen“ egy-
beesés! Ráadásul egy a szokásos mérték-
egységeinkkel alig leírható energiafel-
szabadulással járó esemény. Sajátos mó-
don a hírközlô szervek, kezdve a televí-
ziótól az újságokon át a rádióig, csak az
emberi rombolóképességéhez  hasonlít-
va tudta körülírni, ami ebben az ese-

ményben leírhatatlan: az üstökösnek a
Jupiterrel történt összeütközése által nap-
rendszerünkben oly hatalmas erô kelet-
kezett, mely bolygónk atomfegyver arze-
náljának több tízmillió szorosa.

Nem kevésbé figyelemreméltó, hogy
bár az üstököst 1993 márciusában észlel-
ték, és azóta néhány tudós biztosra vette
az összeütközést, a médiák közül alig né-
hányan érdeklôdtek egy éven keresztül
az elôttünk álló „évezredes“ esemény
iránt, amely mindamellett rendkívül rit-

ka: bekövetkezésének gyakorisága mil-
lió években mérhetô. Csak 1994 tava-
szától jelentek meg az elsô tudósítások a
napilapok oldalain. És végül júniustól a
nagy újságok szerkesztôségei is szíves-
kedtek leereszkedô-nagyvonalúan tu-
domásul venni az eseményt, oly módon,
hogy az olvasókkal azt érzékeltették,
hogy az íróasztal mögül mindent bizto-
san kézben tartanak, senkinek sem szük-
séges az eseményen elgondolkodnia. Ám
éppen ehhez az elgondolkodáshoz nyúj-
tanak az állítólagos szakemberek és spe-
cialisták seregnyi okot és késztetést. Te-
kintsünk csak egyszer alaposabban a sze-

Nevetséges illúzió ejtette és ejti rabul a Jupiter-esemény
legtöbb, szakmájában jártas megfigyelôjét és kommen-
tátorát: Egy 1994 júliusában 7 napra korlátozódó folyamatról
van szó. Ez válhat a leghosszabb 7 nappá az emberiség tör-
ténelmében!

 A bolygók energiákat sugároznak ki hozzánk
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melvények virágkosarába! A japán tu-
dós, Shuichi Nakano nyilvánosságra hoz-
ta felismerését, amely szerint egy hatal-
mas, szétmállott üstökös egyes darab-
jaiból álló, újonnan felfedezett lánc egy
elliptikusan futó keringési pálya után
pontosan a Jupiterbe fog becsapódni. Le-
ereszkedô kétkedéssel  megmosolyog-
ták. Ezt követôen szót kértek a „valódi“
szakemberek, nem kis mértékben kér-
kedve szaktudásukkal. „Ez az esemény
egyáltalán nem lesz látványos a lakosság
számára“, jelentette ki Rahe professzor,
a NASA-tól, a sajtóügynökségeken ke-
resztül még július közepén. „Jelentékte-
len esemény lesz majd, látható (!) és mér-
hetô következmények nélkül”, csatlakoz-
tak hozzá helyeslôen különféle szakem-
berek. Bagatellizáló híreket terjesztettek
a hivatásos szakértôk, mint  például a
müncheni Népi Csillagvizsgálóban: „je-
lentéktelen a Föld és az emberiség szá-
mára a távoli színjáték, életünkre nincs
kihatással.“ De azután meglehetôsen más-
ként alakultak a dolgok, a tényleges ese-
mények mindezeknek a „tudós“ és „elôre-
látó“ prófétáknak az oly magabiztosan
közhírré tett bizonyosságait szappanbu-
borékként pukkantották szét, és az önje-
lölt bölcseket a nevetségesség figuráivá
tették.

A Jupiter harangként rezeg
Már az események elôterében fel-

merült néhány apró kétely a hírterjesz-
tôknél, és hirtelen, - például a Süddeut-
sche Zeitung  tudósításában, - széles látó-
körû tudósok véleménye volt olvasható:
„elképzelhetô, hogy a Jupiter az össze-
ütközések után úgy rezeg majd, mint
egy harang.“

Ezzel elsô alkalommal került  a vitá-
ba egy nagyjelentôségû fogalom: a rez-
gés fogalma. Mindenesetre anélkül, hogy
a szerkesztôség hivatottnak érezte volna
magát annak elgondolására, vajon mit
jelenthet ez az utalás. Milyen hatásai és
következményei lehetnek az óriásboly-
gó e harangszerû rezgésének?

Azután további következményeket
vettek tudomásul: július elején szó volt a
Jupiter mágneses mezejére való kiha-
tásokról, rádiósugárzásának zavarairól és
ingadozásáról, a plazmaövet érintô kö-
vetkezményekrôl. Az összeütközés soro-

zat kezdetével aztán egymást érték az e-
semények, és a „tudó“-sok oly biztos fel-
ismerései egymás után a jelentéktelen-
ség szemétdombjára kerültek. Most szen-
zációkról és fenomenális jelenségekrôl,
váratlan és teljesen meglepô dolgokról
beszéltek: a robbanások fényérôl, ami a
robbanások hatalmas energiája és a Jupi-
ter nagy gravitációs ereje következtében
„elhajlott“, mintegy befordult a sarkon.
Így látni lehetett a Földrôl azt is, amit a
fizikai világról alkotott képünk szerint
egyáltalán nem lehetett volna látni. A
várt fényvillanások megmagyarázhatat-
lan okból nem mutatkoztak. Összeüt-

közési és becsapódási hatások, melyekre
nincs magyarázat. Minden földi elkép-
zelést meghaladó dimenziók. Úgy hírlik,
ez az esemény évekig foglalkoztatja majd
a tudósokat. Csak a tudósokat ?

Nemzedékek érintettek
Könnyen lehet, hogy a következ-

ményekkel még generációk foglalkoz-
nak majd. Találóan foglalta össze a
NASA-szakértôje, Jesco von Puttkam-
mer: „Az üstökös által kiváltott vihartör-
vényeket és a robbanások felhôit még
azok a tudósok is vizsgálják majd, akik
még meg sem születtek.“ A sok szakem-
ber által képviselt döntô félreértés az,
hogy nem egyedül egy csupán optikailag
látható égi látványosságról volt szó, mely
7 napig mutatkozott. Hogyan volna le-
hetséges, hogy az óriásbolygón és a kö-
rülötte történô dramatikus hatásokat a
rendelkezésünkre álló korlátozott tech-

nikai eszközökkel észleljük, és komo-
lyan azt akarjuk állítani, hogy ezek a ha-
tások kimerülnek az optikailag látható
tartományban? Nevetséges illúzió! Az
összeütközéskor létrejött extrém ener-
giamezôk természetesen jelentôs ha-
tásokkal  bírnak. Hogy hogyan és milyen
intenzitássallesznek érezhetôek ezek a
hatások a Földön, arra a Münchenben jú-
niusban és júliusban lezajlott médium-
szeánszok utalhatnának. A médiumok
által a Jupiter-esemény kérdéseire adott
válaszok többek között így hangzanak:
„Sokan, ekkor fizikai létük eddig isme-
retlen bizonytalanságát élik át, nem csak
a külsô események, hanem mindenekelôtt
a hirtelen megnövekedett elektromágne-
ses rezgések révén...Az eseményt a Jupi-
ter energiájának a naprendszerben, s azon
túlra való aktiválásaként képzelhetitek
el.” Arra a kérdésre, hogy lesz-e az embe-
rek által is érezhetô energetikai hatás, a
válasz: „...Minél inkább ráhangolódta-
tok a magasabb rezgésekre, és minél in-
kább kifejlesztettétek azt a képességet,
hogy magatok körül a dolgokat energi-
aként észleljétek, annál gyorsabban és
könnyebben élhettek majd a pozitív kö-
vetkezményekkel.“ Kérdés: „Ez azt is
jelenti, hogy a médiumok és a gyógyítók,
az esemény után lényegesen nagyobb és
intenzívebb lehetôségekhez jutnak ? Sôt
talán egy új „spirituális korszak“ kezdô-
dik ezek után, amit már  régi próféciák-
ban is meghirdettek?“ Válasz: „ Úgy van.
A kristályok  alkalmazásának lehetôsé-
gei is ugrásszerûen megnônek.“ S végül
az utalás: „Az rendeltetett el, hogy az új
korszak vegye kezdetét a Földön. Nem
csupán arról van szó, hogy csak a régi
korszakot kell lerombolni!“ E kijelenté-
sek megmutatják nekünk az elkövetke-
zendô fejlôdés irányát. Természetesen
lesznek fájdalmas események is, mint
ahogy minden évezredben voltak, és van-
nak ma is a Földön, de most egy másik di-
menzió állhat ezzel kapcsolatban, az új
korszak kezdete. Talán már a mostani
generációk átélhetik mindezek beiga-
zolódását.

A kozmosz minden élet eredete

Kozmosz
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AR.A.I. a Reiki Association In-
ternational rövidítése, jelen-
tése magyarul: Nemzetközi

Reiki Szervezet. Három éve alakult Né-
metországban, s azóta az egész világon
elterjedt. Aki részt vesz bármilyen R.A.I.
tanfolyamon automatikusan tagja lesz a
szervezetnek. Ez számára ingyenes, és
az összes elônnyel jár, amit egy világ-
szervezet nyújtani tud. Nem  új módszert
kínálunk a Reikiben, hanem a krisztusi
oldalt képviseljük. Nem csak Reikit ok-
tatunk, hanem több ágon is támogatjuk
tanulóink fejlôdését.

A R.A.I.-nál a következô
tanfolyamok végezhetôk el:

Reiki I. Reiki II.:
a R.A.I. Reiki tanárainál,

Reiki-mester képzés:
a legtöbb reiki tanárunknál,

Reiki tanár képzés:
kizárólag a központokban,
Lödi József vezetésével.

A Reiki közismert, ôsi kézrátételes
gyógymód és személyiségfejlesztô mód-
szer. Kitûnik az alkalmazás egyszerûsé-
gével, s emellett rendkívüli hatásossá-
gával. A Reiki beavatottak hite elmélyül,
kinyílnak a világ felé, életük harmóniku-
sabb, kiegyensúlyozottabb lesz.

AROLO I. és II. fok.:
Képzése az oktatásra jogosult AROLO
TIFAR II-t végzett AROLO tanároknál.

Az AROLO a Reiki magasabb foka,
aktív változata, és az egész világon sza-
badalmi jog által védett. Elsajátítása ki-
zárólag a R.A.I.-nál lehetséges. Ajánlott
elôtte a Reiki I. és II fokozat elvégzése.
Az AROLO egy energetikai diagnózis és
kezelési rendszer, amely megmutatja,
hogy energetikai szinten hol van a beteg-
ség oka, és arra aktív kezeléssel hat. E-
gyüttmôködve a hagyományos orvos-
lással, lehetôvé teszi, hogy különbözô
segédeszközök nélkül információkat
kapjunk a kezelt személy állapotáról, és
a kezeléshez szükséges gyógynövények,

kivonatok, és egyéb gyógyanyagok
(például: Bach-virágterápia, homeopátiás
szerek) szükségességérôl és adagolásáról
is.

AROLO TIFAR I.
tanfolyamon a különleges AROLO diag-
nózisrendszer a mester fokkal kiegészül-
ve új dimenziót ér el. A tanulók speciális,
atlantiszi technikával programozott he-
gyikristályokat kapnak.

A TIFAR II.
Programozott ametisztek bôvitik a keze-
lés lehetôségeit, valamint lehetôség nyílik
a hibás energiastruktúrák megváltozta-
tására, és pozitív képek programozására,
ezáltal negatív viselkedési minták törlé-
sére, energetikai blokádok oldására. Az
AROLO-ban a tanulókat beavatás csat-
lakoztatja az atlantiszi mesterek isteni
energiaszintjéhez.

Az ATLANTIS AROLO TIFAR négy
részbôl áll (AROLO I., AROLO II.,
TIFAR I., TIFAR II.). Az egymásra épülô
rendszerek mindegyike teljes egész, így
részenként is hatékonyan használható.
AROLO TIFAR I. és TIFAR II. tanfo-
lyamot kizárólag a R.A.I. Reiki és
AROLO nagymestere, F.E. Eckard
Strohm oktatja.

Angyaltanfolyam
Melynek keretén belül a tanulók meg-
tudhatják, mit jelent angyalokkal élni és
hogyan teremthetnek velük kapcsolatot
ôsi tudás alapján.

A következô tanfolyamot - eredeti
R.A.I  központok által kiadott oklevél
bemutatása mellett - csak R.A.I. tagok
végezhetik el:

Aktív szellemgyógyászat
Az öt részbôl álló tanfolyamsorozaton a
tanulók egyre mélyebb szinten elsajátít-
hatják az aktív energetikai gyógyászat
technikáit. A negyedik fokon a tanulók
F.E. Eckard Strohm segítségével megta-
nulják az úgynevezett pszi-sebészetet.

A szellemgyógyászat I., II, és III.,
valamint az angyaltanfolyam csak a köz-
pontokban végezhetô el, Lödi József
vezetésével. A képzési lehetôségek fo-
lyamatosan bôvülnek; idôrôl-idôre újabb
tanfolyamokat indítunk.

Tananyag:
A tanulók a tanfolyamokon egységes,

írásbeli tananyagot kapnak (árát a tandíj
tartalmazza), amely megkönnyíti a hal-
lottak átismétlését és jobb elsajátítását.
Reiki I. és II. tanfolyamokon a közpon-
tok által kiadott nyomtatott füzet, a többi
tanfolyamon szintén a központok által
kiadott, fénymásolt anyag segíti a tanu-
lók munkáját.

Oklevél:
A tanulók az elvégzett tanfolyamok-

ról egységes, a R.A.I.központok által
kiadott, nemzetközi oklevelet kapnak.
Bizonyos tanfolyamok elvégzése az okle-
vél bemutatásához kötött.

Tandíjak:
Reiki I.: 2.500 Ft
Reiki II.: 6.000 Ft

Reiki mester: 20.000 Ft
Reiki tanár: 40.000 FT

AROLO I.: 3.330 Ft
AROLO II.: 7.770 Ft

AROLO TIFAR I.: 33.300 Ft
AROLO TIFAR II.: 44.400 Ft

Aktív szellemgyógyászat I. és II:
fokonként 4.000 Ft

Angyaltanfolyam: 3.000 Ft

A R.A.I. Magyarország
Központjai:

5900 Orosháza
Kossuth Lajos u. 10-12.

Tel./fax: 68/413-680
8800 Nagykanizsa

Kodály Zoltán u. 5. Fsz. 4.
Tel./fax:93/310-750
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R.A.I. - Kezébe adjuk az egészségét.R.A.I. - Kezébe adjuk az egészségét.

AROAROAROAROAROLO TIFLO TIFLO TIFLO TIFLO TIFARARARARAR
A mesterek gyógyA mesterek gyógyA mesterek gyógyA mesterek gyógyA mesterek gyógymódmódmódmódmódjajajajaja

•Balaton László
6326 Harta Semmelweis tér. 1.

•Bene István
3423 Tibolddaróc Esze T. u. 1.

•Bolba Jenô
7632 Pécs Lahti u. 1.

•Borbély János
5900 Orosháza Kazinczy u. 31.

•Dr. Kertész Ágnes
6726 Szeged Alsókikötô sor 6.

•Dr. Kertész Zsuzsanna
6326 Harta Semmelweis tér. 1.

•Fürjesi József
5700 Gyula Faiskola u. 24.

•Gazsi Ervin
8800 Nagykanizsa Király u. 31/G.

•Horváth László
5711 Gyula Széchenyi u. 25.

•Horváth Géza
7632 Pécs Alkotmány u. 17.

•Hubai Gyula
3524 Miskolc Jósika u. 4. I/6.

•Jova Mihály
5726 Méhkerék Rákóczi u. 1.

•Jurecska Andrásné
1084 Budapest József A. u. 4. II/7.

•Kerekes Sándorné
6726 Szeged Töltés u. 43.

•Kis-Békéssy S. Bíró Gábriel
6230 Soltvadkert Ifjúság u. 34.

•Kiscsák Róbert
3418 Szentistván Dobó I. u. 23.

•Kovács Imre
8800 Nagykanizsa Szentgyörgyvári u. 59.

•Kovács Imréné
8800 Nagykanizsa Szentgyörgyvári u. 59.

•Molnár László
7431 Juta Nagy I. u. 15.

•Nagy Lajos
2120 Dunakeszi Tallér u. 6.

•Palacskó András
7632 Pécs Aidinger I. u. 15. fsz. 2.

•Papp Gáborné
7632 Pécs Fülep Z. u. 12.

•Pintér Borbála
8900 Zalaegerszeg Halom u. 1/a.

•Preiminger Csaba
8500 Pápa Rét u. 1.

•Rézbányai László
7632 Pécs Bokréta u. 3/1.

•Rôth Gáborné Fodor Ágnes
2360 Gyál Kacsóh P. u. 8.

•Simai Mihály
6722 Szeged Nemestakács u. 2.

•Szabó József
8800 Nagykanizsa Körmös u. 20.

•Szellner Péterné
1107 Budapest Somfaköz 11. X/58.

•Szijjártó Gábor
5900 Orosháza Szôlô krt. 37.

•Tokaji József
3564 Hernádnémeti Ady E. u. 35.

•Tokár Ferencné
5700 Gyula Dózsa Gy u. 42.

•Viziné Sebestyén Etelka
3534 Miskolc Árpád u. 32. 5/2.

•Tóth Péter
92700 Sala ul. 8 maja c. 9. Slovakia

Az AROLO:

a) energetikai diagnózisrendszer, amely megmutatja,

hogy energetikai szinten hol a betegség oka, és arra

odairányított, aktív kezeléssel hat;

b) energetikai kezelési rendszer, amelynek gyors ha-

tása van;

c) diagnózisrendszer, amely együttmûködve a ha-

gyományos orvoslással, lehetôvé teszi, hogy labor és

mûszaki segédeszközök nélkül az eredményeket és a

megfelelô gyógyanyagokat perceken belül megállapít-

hassuk;

d) filozófiai rendszer saját eszmékkel, amelyek a ter-

mészettudományokban felhasználva nagyhatású ta-

lálmányokat és problémamegoldásokat eredményez-

nek;

e) személyiségfejlesztô rendszer, amely független min-

den vallástól, de keresztény szellemû.

AROAROAROAROAROLO TIFLO TIFLO TIFLO TIFLO TIFARARARARAR

 Az AROLO I. es II. fokú tanfolyamokat elvégezheti az alább felsorolt
R.A.I. - AROLO tanároknál:

A mesterek gyógyA mesterek gyógyA mesterek gyógyA mesterek gyógyA mesterek gyógymódmódmódmódmódjajajajaja

Az AROLO aktív és magasabb foka a Reikinek.
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Interjú Pál apostollalInterjú Pál apostollalInterjú Pál apostollalInterjú Pál apostollalInterjú Pál apostollal

Az Újszövetség egyik legragyogóbb alakja Pál apostol.
Sokan bírálják, még többen idézik, a Katolikus Egyház
alapítójának tekintik. Személyesen vele készítettünk interjút
egy teljes-transz-médium segítségével, és feltettük neki
legsürgetôbb kérdéseinket.

CHRISTALL: Hogyan szólíthatom Önt?

Pál apostol: Nevezz egyszerûen Pál-
nak, mivel ezt a nevet szoktad meg, és
tegezz kérlek. Mi mindannyian az egyet-
len Isten gyermekei vagyunk.

CH: Engedj meg egy olyan kérdést, amely
engem régóta foglalkoztat. Sokak szerint
Te nôgyûlölô voltál. A Korintosziakhoz
írt elsô leveledre gondolok, ahol ez áll
(7,1): „az embernek jó, ha nem érint
asszonyt“. Majd késôbb ezt olvashatjuk
(14, 34): „A ti asszonyaitok hallgassanak
a gyülekezetben, mert nincsen megen-
gedve nekik, hogy szóljanak, hanem
engedelmesek legyenek, amint a törvény
mondja.“ A nôk ellensége voltál?

P: Nem, egyáltalán nem voltam a nôk
ellensége! Szavaimat tévesen fordítot-
ták, értelmüket meghamisították, vagy
nem értették meg. Ha meg akarjátok ér-
teni, hogy mirôl is van szó, bele kellene
képzelnetek magatokat az akkori körül-
mények közé. Abban az idôben az asz-
szonyok a legritkább esetben rendelkez-
tek a megfelelô képzettséggel. Csak annyi
képzettségük volt, amire a szívüknek volt
szüksége. A képzettség hiánya a zsidó
vallásra vezethetô vissza, amely bár elis-
merést adott a nôknek, azonban nem adta
meg a lehetôséget arra, hogy tudást sze-
rezzenek.Gondolj arra is, hogy a képzés
egyetlen lehetôségét a vallási iskolák
jelentették. Így hát nem csoda, ha azt ír-
tam, hogy az asszonyoknak a közösség-
ben hallgatniuk kell. A tudatlan emberek
csak békétlenséget, nyugtalanságot és
zavart okoztak volna. Szóba sem jöhet,
hogy ne szerettem volna az asszonyokat,

hiszen éppen olyan teremtményei az A-
tyának, mint bármely férfi vagy más élô-
lény. A kíséretemben mindig 80-100 nô
volt és magam is el voltam jegyezve, bár
soha nem házasodtam meg, mivel jegye-
semnek az esszénusok és a keresztények
üldözése következtében menekülnie kel-
lett, és így elveszítettem ôt. Különféle
kapcsolatban álltam az asszonyokkal. Az
egyik közülük Thekla volt. A Korintho-
sziakhoz írt elsô levélben (9,5) azt írtam
magamról és más apostolokról: „Nin-
csen-é jogunk, hogy keresztyén felesé-
günket magunkkal hordozzuk, mint a
többi apostolok és az Úrnak atyjafiai és
Kéfás?“ Kéfás arámi nyelven sziklát je-
lent. Így nevezte Uram, Jézus, Simon
apostolt, akit ti latin nyelven Petrusnak
hívtok.

CH: Igaz az Pál, hogy azért nevezte
Jézus ôt Kéfásnak, tehát Sziklának, mert
ôt tekintette keletkezô egyháza alapkö-
vének?

P: Ez egy mese, amit az egyházatyák
azért találtak ki, hogy hatalmi pozíciói-
kat megerôsítsék. Jézus Simont azért ne-
vezte sziklának, mert nagyon szigorú és
kemény ember volt. Magam is tapasz-
taltam ezt a vele folytatott viták során.

Éjfél is elmúlt már, s egyedül
ülök a médiummal a nap-
palimban. Megegyeztünk ab-

ban, hogy ma megkíséreljük Pál apos-
tollal felvenni a kapcsolatot. Manapság a
legtöbb médium az úgynevezett „chanel-
ling“ módszerrel dolgozik: megkérde-
zem a médiumot, aki ugyancsak megkér-
dezi a megfelelô szellemlényt, tôle választ
kap, és azt továbbadja. Ennél a módszer-
nél a tévedési arányt 85% fölöttire be-
csülik. Egészen más a helyzet ezzel szem-
ben egy képzett teljes-transz-médium ese-
tében. Itt a médium megtanulta elhagyni
a testét, és azt eszközként a kívánt szel-
lemlény rendelkezésére bocsátani, átadni
neki.

Itt ülök tehát izgatottan, a bekövetke-
zô eseményre várva. Sikerülni fog-e a
médiumnak Pállal kapcsolatot teremte-
ni? Meditatív zene mellett a médium ha-
marosan transzállapotba kerül. Teste el-
lazul, amint a tudata elhagyja. Rövid idô
múlva néhány mély lélegzetet vesz. Arc-
izmai megfeszülnek, arckifejezése ész-
revehetôen megváltozik. Szemét kinyit-
ja, s úgy tûnik, pillantása is megválto-
zott. A gyertya mellett, amely kellemes
fényével mindent átszínez, a változás
határozottan észlelhetô. Hirtelen meg-
szólal a szellemlény. A médium hangját
használja, ebben mégis változás figyel-
hetô meg. A beszéd színezete, dallama,
sebessége megváltozott. Határozottan az
az érzésem, hogy egy férfi beszél hoz-
zám, és ez a személy nincs hozzászokva
ahhoz, hogy egy médium hangján és
annak anyanyelvén szóljon. Az üdvözlés
és Pál beleegyezése után felteszem a
kérdéseimet:

Interjú
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 CH: Ez azt jelenti, hogy korántsem
Petrus volt az egyház elsô püspöke?

P: Így van. Az elsô püspök, akit
maga Jézus nevezett ki az egyiptomi
sivatag egyik esszénus városában, Ja-
kab volt, saját testvéröccse.

CH: Hiszen ez azt jelenti, hogy a pápa
hatalmi pozíciója jogtalan, és nem
lehet jogos utóda az esszénus Petrus-
nak! Egy esszénus várost említettél.
Jézus esszénus volt?

P: Igen, esszénus mester volt, és
tanítványainak egy része szintén az
esszénus közösséghez tartozott. Ez
kitûnik az Újszövetség különbözô tör-
téneteibôl.

CH: Térjünk vissza hozzád! Mi a
véleményed a tisztánlátásról, a
kézrátételes gyógyításról és hason-
lókról?

P: Ha a második, Korinthosziakhoz
írt levélben utánanézel, ott megtalálod

szíve meg sem gondolt, amiket Isten
készített az ôt szeretôknek. Nekünk
azonban kijelentette az ô lelke által:
mert a lélek mindeneket vizsgál, még
az Istennek mélységeit is.“ És nem áll-
e Joel prófétánál is, hogy az Isten ma-
ga mondta: „És ezután kiterjesztem
szellememet valamennyi hús-vér lény-
re, és fiaitok és lányaitok tisztán fog-
nak látni, öregjeiteknek álmaik lesz-
nek, és fiaitok arcokat fognak látni.“
Helyes és fontos, hogy az Isten által
adott képességeiteket használjátok,
mint ahogy az én Uram, Jézus, és mi,
az Ô tanítványai tettük. Fontos megér-
tenetek, hogy annak a szelleme amit
tesztek, Istentôl jön.

Ezen a helyen meg kell elégedniük
ezzel a kivonattal a Pállal folytatott
beszélgetésbôl. Még sok beszámolni-
valónk van, és szándékunk szerint a
CHRISTALL égisze alatt létre jön
majd egy könyv, mediális interjúkkal.

Ha Önök, tisztelt Hölgyeim és Uraim,
többet szeretnének megtudni interjúim-
ról, kérem írjanak a szerkesztôségnek.

Ez az Ön
hirdetésének a helye!

Hirdetésfelvétel és
tájékoztatás:

Fénykiadó kft. irodája
2122 Dunakeszi Pf. 59.
Tel & Fax: 27 341-580

Hirdetésszervezôk
jelentkezését is várjuk!

Interjú

Pál apostol emlékmûve abban a máltai
barlangban, ahol három hónapig elmélkedett

✤

ezzel kapcsolatos gondolataimat: „Ha-
nem amint meg van írva: Amiket szem
nem látott, fül nem hallott és embernek
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A R.A.I. Magyarország Reiki Tanárai bemutatkoznak:

•Albert Vera
6720 Szeged Tisza L. krt. 52.

•Albu László
1138 Budapest XIII Tomori köz 6.

•Annus Tibor
5662 Csanádapáca Gorkij u. 13.

•Bajnóczy Gyula
8000 Székesfehérvár Szegfü u. 11. I/2.

•Balaton László
6326 Harta Semmelweis tér 1.

•Balázs Zoltán
6729 Szeged Kandó K. u. 1.

•Bálint Lászlóné
6449 Mélykút Árpád u. 6.

•Balogh Józsefné
4138 Komádi Ibolya u. 2/A.

•Barna Miklós
2400 Dunaujváros Görbe u. 9. I/3.

•Bartik Lajos
5500 Gyomaendrôd Fegyvernek 4.

•Bartos Attila
2360 Gyál Kacsóh P. u. 8.

•Bene István
3423 Tibolddaróc Esze T. u. 1.

•Biró Józsefné
6455 Katymár Szt. László u. 17.

•Boár Andrásné
5830 Battonya Eper u. 33.

•Bolba Jenô
7632 Pécs Lahti u.10. I/4.

•Borbély János
5900 Orosháza Kazinczy u. 31.

•Csiszér Jánosné
8200 Veszprém Máricus 15. u. 1/B.

•Daka Józsefné
6781 DomaszékVasút u. 16.

•Dallos Tibor
9023 Gyôr Magyar u. 21. fsz.2.

•Domonkos Józsefné
7030 Paks Kodály Z. u. 8. fsz. 2.

•Dr. Blazsanik Józsefné
6500 Baja Árpád tér 6. II/3.

•Dr. Gulyás Józsefné
6500 Baja Árpád u. 6.

•Dr. Kertész Ágnes
6726 Szeged Alsókikötô sor 6.

•Dr. Mucsi Gyuláné
5630 Békés Templom köz 2.

•Dr. Sukiné Szentmihályi Klára
6722 Szeged Hajnóczy u. 3l.

•Dr. Temesvári Beáta
6726 Szeged Közép fasor 4/B.

•Dubb József
8800 Nagykanizsa Rózsa u. 10.

•Dubb Józsefné
8800 Nagykanizsa Rózsa u. 10.

•Dudás Ferenc
6793 Forráskút Gyapjas dülô 48.

•Egerszegi Ferencné
2400 Dunaujváros Hajnal u.1. II/1.

•Erôs Sándor
7500 Nagyatád Zrínyi u. 62.

•Faragó László
6000 Kecskemét Dobó krt. 13. IV/16.

•Farkas Tiborné
2119 Pécel Köztársaság tér 6.

•Fórizs Ilona
1146 Budapest Tököly út. 31. I/31.

•Fuferenda Pál
2000 Szentendre Festô u. 14.

•Fürjesi József
5700 Gyula Faiskola u. 24.

•Füzessy Mária
8353 Zalaszántó Világosvár

•Gaál Lajos
1119 Budapest Andor u. 16/B. IX./4o.

•Gálosházi Lívia
8800 Nagykanizsa Teleki u. 3/B.

•Gazsi Ervin
8800 Nagykanizsa Király u. 31/G. III/3.

•Gulyás Bertalanné
3700 Kazincbarcika Fôtér 2. IV/2.

•Harnos Milan
8800 Nagykanizsa Teleki u. 3/B.

•Herczeghné Fábián Edit
3700 Kazincbarcika Gyulai u. l. III/3.

•Horváth Géza
7624 Pécs Alkotmány út 17.

•Ifj. Sári Béláné
6753 Szeged - Tápé Dobi I. u. 13.

•Illés Genovéva
6726 Szeged Fésü u. 1/A. IV/12.

•Ipacs Jánosné
5700 Gyula Budapest krt. 59. III/12.

•Jakab Sándor
7632 Pécs Kassák L. u 10. III/11.

•Juni Zoltán
3580 Tiszaujváros Örösi u.18. II/3.

•Jurecska Andrásné
1084 Budapest József utca 4. II/7.

•Kecskeméti Sándor
6237 Kecel Rózsa u. 3.

•Kele László
8800 Nagykanizsa Magyar út. 99.

•Kerekes József Ferenc
6500 Baja Duna u. 31/13.

•Kerekes Józsefné
6500 Baja Duna u. 31/13.

•Keresztes Sándorné
5931 Nagyszénás Ady E. u. 10.

•Kis Tamásné Jelity Mária
6000 Kecskemét Erkel F. u. 2. II/6.

•Kis-Békéssy S. Bíró Gábriel
6230 Soltvadkert Ifjuság u.54

•Kiscsák Róbert
3418 Szentistván Dobó u. 23.

•Koszti László
9700 Szombathely Kassák L. u.7. I/6.

•Kovács Imre
8800 Nagykanizsa Szentgyörgyvári u.59.

•Kovács Imréné
8800 Nagykanizsa Szentgyörgyvári u.59.

•Kristóff Zoltán
1172 Budapest Liszt F. u. 23.

•Kukovics Rózsa
6500 Baja Gárdonyi u. 7.

•Kulcsár Józsefné
6772 Klárafalva Kossuth L. u. 173.

•Kuntz Nóra
2120 Dunakeszi Barátság u. 5. V/31.

•Kühnné Nagy Cz. Judit
6722 Szeged Nemestakács u. 15-17/A.

•Leel-Ôssy Zsuzsanna
5720 Sarkad Sirály u. 6.

•Lévay László
6085 Fülöpszállás Petôfi S. u. 45.

•Lukács Lászlóné
6000 Kecskemét Irinyi u. 7. fsz .1.
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•Takácsné Stipsits Ibolya
9141 Ikrény Ady E. u. 31/D.

•Tápai Józsefné
6400 Kiskunhalas Bálvány u. 17.

•Tímár Benedek
5600 Békéscsaba Berzsenyi u. 82.

•Tokaji József
3564 Hernádnémeti Ady E. u. 35.

•Tokár Ferencné
5700 Gyula Dózsa Gy. u. 42.

•Topa Józsefné
2800 Tatabánya II. Réti u. 77. II/2.

•Tóth Jánosné Dávid Aranka
2040 Budaörs Nefelejcs u. III/2.

•Urbán Annamária
6724 Szeged Vág u. 11/B. II/9.

•Vámos Sándor
9700 Szombathely Rohonczi u. 42.

•Vass Ferencné
6500 Baja Ybl sétány 9. I/5.

•Veres Mária
8800 Nagykanizsa Királz u. 31/G.

•Vidáné Béli Veronika
1094 Budapest Vágóhíd u. 60.

•Viziné Sebestyén Etelka
3534 Miskolc Árpád u. 32. V/2.

•Zentai Zsuzsanna
6500 Baja Epreskert 22.

•Zsurka Józsefné
5900 Orosháza Deák F. u. 2. III/10.

•Bóka László
21000 Novisad Jerneja Kopitara 13. Ju-

goszlávia

•Broczky Ladislav
94501 Komárno Pávia 25/28. Slovakia

•Geljen Tibor
94081 Nové Zámky Soltésovej 9. Slova-

kia

•Mária Teznerová Alföldi Mária
94501 Komárno Hviezdna 8/12 Slovakia

•Tóth Péter
92700 Sala ul. 8. maja c.9. Slovakia

•Magyar Mihály
5900 Orosháza Szamos u. 10.

•Melcher Hajnalka
3300 Eger Kallómalom út 11. IX/1.

•Martonné Takács Gizella
8755 Csapi Kossuth u. 30.

•Medovarszki Tamásné
5600 Békéscsaba Andrássy u. 24-28.

•Meixner László
3552 Muhi Rákóczi u. 11.

•Messina Klára
6725 Szeged Szabadsajtó u. 72/B.

•Mezei Ilona
1123 Budapest Avar u. 23/b.

•Mitykó Lászlóné
5600 Békéscsaba Ihász u. 4. IV/1.

•Molnár László
7431 Juta Nagy J. u. 15.

•Molnárné Nyerges Ibolya
6120 Kiskunmajsa Szent Imre u. 22.

•Morava István
5650 Mezôberény Fôút 2/C. II/9.

•Nagy Judit
6000 Kecskemét Lánchid u. 20. IV/10.

•Nagy Lajos
2120 Dunakeszi Tallér u. 6. III/10.

•Nedelkó Mária
1118 Budapest Frankhegy u. 11.

•Nedermann Mihályné
2483 Gárdony Szabadság u. 2. I/11.

•Németh Erika
1091 Budapest IX. Üllôi út 157. 2.lh. fsz.

•Oroszi Mihály
1173 Budapest Bélavár u. 46/B.

•Orvos Mária
5920 Csorvás Szántó K. J. u. 27.

•Palacskó András
7632 Pécs Aidinger J. u. 15. fsz. 2.

•Papp Gábor
7632 Pécs Fülep u. 12.

•Pappné Koncz Gizella
5000 Szolnok Hajnóczy u.1.

•Pataki Andor
8946 Tófej Kossuth L. u. 41.

•Patocskay Zoltán
6500 Baja Gyalog u. 23.

•Porgányi Péter
8900 Zalaegerszeg Bartók B. u. 39/A.

•Puskás István
6500 Baja Vitéz u . 20.

•Radvánszki Józsefné
6449Mélykut Nagy u. 24.

•Rakonczai József
1183 Budapest Korpona u. 7.

•Reichenberger János
2600 Vác Deákvári fôút 15. fsz.1.

•Rézbányai László
7632 Pécs Bokréta u. 3/1.

•Rôth Gáborné Fodor Ágnes
2360 Gyál Kacsóh P. u. 8.

•Rutai János
6775 Kiszombor Börcsök A. u. 4.

•Savanya Ferenc
7632 Pécs Maléter P. u. 102.

•Schnell Henrikné
7627 Pécs Hétvezér u. 24.

•Sibriczky Gyuláné
1054 Budapest Akadémia u. 11.

•Simai Mihály
6722 Szeged Nemestakács u. 2.

•Simonek Endre
1194 Budapest Hárs u. 36.

•Sivic Aranka
6400 Kiskunhalas Köztársaság u. 10-12.

•Sólymosi Ferenc
7030 Paks Táncsics M. u. 8. fsz. 1.

•Szabó József
8800 Nagykanizsa Körmös u. 20.

•Szabó Erika
8900 Zalaegerszeg Hegyalja u. 37.

•Szabó Sándorné
3956 Viss Kossuth u. 13.

•Szabó Imréné Mátrai Éva
2900 Komárom Bocskay u. 18.

•Szalai József
7915 Dencsháza Dózsa Gy. u. 2.

•Szellner Péterné
1107 Budapest Somfaköz 11. X/58.

•Szendrô Miklósné
2500Esztergom Temetô u. 16.

•Szentirmai Béla
2481 Velence Iskola u. 25.

•Szijjártó Gábor
5900 Orosháza Szôlô krt. 37.

•Szijjártóné Kovács Klára
5900 Orosháza Szôlô krt. 37.

•Szilágyi Imre
2890 Tata Kastély tér 7.

•Szkurszky Antalné
6724 Szeged Csô u. 4/A.

•Szommer Emma
6724 Szeged Kereszttöltés u. 12. VI/35.

•Szôke Imréné
5600 Békéscsaba Franklin u. 3.

 Kezébe adKezébe adKezébe adKezébe adKezébe adjuk az egészségétjuk az egészségétjuk az egészségétjuk az egészségétjuk az egészségét.....



20 1994. DECEMBERCHRISTALL

Reiki a Krisztus - korszakbanReiki a Krisztus - korszakbanReiki a Krisztus - korszakbanReiki a Krisztus - korszakbanReiki a Krisztus - korszakban

A mítoszok és félreértések végeA mítoszok és félreértések végeA mítoszok és félreértések végeA mítoszok és félreértések végeA mítoszok és félreértések vége

Sok szó esik napjainkban az univerzális és isteni energiákról,
így a Reikirôl és az AROLO-ról is, mint gyógyítási rend-
szerekrôl. Emellett gyakran figyelmen kívül marad, hogy e
rendszerek egy állandó fejlôdési terv részei, amelyek az
emberiség számára folytonosan új távlatokat és lehe-
tôségeket nyújtanak. A Reiki oldaláról mindez azt jelenti,
hogy az ma a megvilágosodás folyamatában tudatosabb és
érthetôbb gyakorlattá válhat, mint a Krisztus-korszak elôtti
idôkben.

Évezredek óta háborúk dúlnak
földünkön, állandó változáso-
kat okozva. Az emberiség az

utóbbi évszázadokban a háborúk és ter-
mészeti csapások növekedését tapasztal-
hatta. Ehhez az elmúlt évtizedekben o-
lyan, az ember által okozott katasztrófák
járultak, mint a környezetszennyezés, és
a föld még érintetlen területein folyó er-
dôirtások, és a gigantikus méretû rabló-
építkezések. Ennek ellenére az isteni sze-
retetenergia ôstörvénye napjainkban ép-
pen úgy érvényes: a harmónia, a káosz-
ból való spirituális felemelkedés, az újra
Egy-gyé válás Istennel, az egységhez
való visszatérés törvénye ez. A Vízöntô-
korszak idejéig a beavatottak a megjö-
vendölt, negatív emberi energiák hatal-
mas növekedését figyelhették meg. Ezek
az energiák részei a polaritásokhoz kötött
emberi tudatnak. Annak ellenére, hogy
ezrek alkalmazzák a Reikit és az ARO-
LO-t, önmagában ez nem képes tovább
oldani az emberi energiák alkotta bloká-
dokat, és a mind gyorsabbá váló energia-
hatványozódás akadályozza az emberi-
ség spirituális fejlôdését. Lassan két éve
már, hogy a Krisztus-korszakba léptünk,
s ezzel együtt az egész teremtés egy ma-
gasabb rezgésszintre emelkedett. A Rei-
kin keresztül az egyén és az egész embe-
riség spirituális fejlôdése Istennel való

közvetlen összeköttetésként tapasztal-
ható meg.A Reiki a Krisztus-korszak em-
bere számára ismét eredeti formájában
nyilvánul meg, ahogyan azt Dr. Mikao
Usui a Reiki újramegtalálója megtapasz-
talta, és tanította. Az isteni energiákat,
amelyek az élet és a létezés feltételei, az
jellemzi, hogy mind finomabb rezgéstar-
tományokba emelkednek, és az alacsony
rezgésû energiákat magukkal vonzzák,
mintegy felrezgetik, mondhatjuk úgy,
megemelik. E törvényszerûség révén
válik lehetôvé a visszakapcsolódás Isten-
hez. Az emberi energiák képezik az ösz-
szeköttetést minden anyagi megnyilvánu-
lással, és van egy további természeti tör-
vényszerûségük: a gondolkodáson és cse-
lekvésen keresztül alacsonyabb rezgé-
sekkel olyan blokádokat teremtenek,
amelyek minket a Káoszba húznak visz-
sza. Persze semmi esetre sem értelmet-
lenül, hiszen a Káoszból tudunk spiri-
tuálisan megérve egy magasabb fejlett-
ségi szintet elérni. Az emberi rezgések
nagymérvû növekedése aránytalanságot
okoztott az Isteni és az emberi energiák
között, az emberi energiák túlzott áradását
eredményezve, amely így a fennálló ener-
getikai blokádok tartósságához vezetett.
Ezek után az Isteni energiák  már nem
képesek a nagymértékben felgyülemlett
emberi energiákat felrezgetni. Az ered-

mény: fájdalom, szenvedés és betegség.
Ami az egyes emberekre vonatkozik, ér-
vényes az egész emberiségre is. Az em-
beri energiák többlete az egyoldalú, én-
központú gondolkodáson keresztül egy
teljesen diszharmonikus kultúrát terem-
tett. Az emberi gondolkodás évszázadok
óta egy alacsony, destruktív rezgéssel
burkolja földünket, amely változatos mó-
don és mindig rombolóan hat, önmagát
mind gyorsabban, egyre alacsonyabb hat-
ványra csökkenti, s így akadályozza az
Isteni energiákhoz való kapcsolódást.
Ezzel mi magunk zárjuk el önmagunk
elôl a fényhez, a teljességhez, Istenhez
vezetô utunkat.

A Megnyilatkoztatás,
mint Ôsenergia

Az ideális, tökéletes és mélyreható
lehetôség az emberi lét számára a min-
den szinten Isteni energiaként való meg-
nyilatkozás, ahol is az emberi lélek nem
a kozmikus törvényekbe zárt. E meg-

Állitólag Buddha is Reikivel gyógyított

Reiki
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nyilatkozás, mint Intelligens Gyógyító
Energia létezik. Dr. Mikao Usui a 19.
század végén az emberiség rendelkezé-
sére bocsátotta a Reikit, mint Univer-
zális Életenergiát, amivel az ember ere-
deti isteni állapotát, a szentté válást, spi-
rituális fejlôdését viheti véghez. Kezdet-
ben ez az Isteni Univerzális Energia a
használat egyszerûségével nyilvánult
meg minden keresô ember számára, min-
denhol és minden idôben. Eredetileg csak
a nagymester rendelkezett a tanárok be-
avatásának jogával, mivel egyedül neki
volt meg a szükséges magas rezgési szint-
je a közvetítéshez. A halak korszakának
végéig mûködô, egoizmusból és hata-
lomvágyból álló, önmagát  hatványozó
emberi energiák a Föld teljes egészét
alacsonyabb rezgésekkel burkolta körül.
Egyre kevesebb tanár volt tisztában a
Reiki eredeti tradíciójával, s tanulóiknak
így adták tovább a tudást. Ezt követôen
természetessé vált, hogy már nem csak a
nagymester avatott tanárokat, hanem a
tanárok is avattak újabb tanárokat. Emel-
lett teljesen figyelmen kívül maradt az a
tény, hogy egy tanár soha nem volt képes
saját rezgési szintjét maradéktalanul a
leendô tanárnak átadni, s így minden al-
kalommal rezgéshiány alakult ki, ugyan-
akkor minden esetben veszteség is érte a
tradicionális mûvet. Amikor az egyetlen
cél, az hogy ez az isteni szeretet-élete-
nergia az ember rendelkezésére álljon,
fe-ledésbe merül, akkor egy vákuum ke-
letkezik, amely az egoizmus és hatalom-
vágy formáival telítôdhet. Ennek követ-
keztében egyre több ember mind keve-
sebbet tudott a Reikirôl és hatásáról. Ez
a szeretettelteli Isteni energia a miszti-
kus tudatlanság köpenyébe burkolózott.
A Reiki titokzatos és rejtélyes kezelési
móddá vált, így a Reiki-beavatottak úgy
mutatkozhattak a többi ember elôtt, mint
a gyógyítás egyedüli kiválasztottjai. Az
egyes Reiki-szervezeteken belül külön-
bözô véleményeket találunk a Reiki taní-
tás jogosságáról. Ezek a nézetkülönbsé-
gek odáig vezettek, hogy sokan ezt az
Isteni energiát önmaguk számára fenn-
tartottnak nyilvánították. Az évek során
kiderült a titokzatos szertartásokról,
hogy nem csak az Isteni energia meg-
nyilatkozásának értelme, de használa-
tának módja is feledésbe merült. Olyan

esetekkel találkoztunk, és sajnos még
mindig találkozunk, hogy a Reikiben
használatos energetikai szimbólumok
csak rövid ideig láthatóak és gyakorol-
hatóak a Reiki tanfolyamokon. Gyakor-
lás után a szimbólumokat tartalmazó pa-
pírokat elégetik, s innentôl kezdve csak
emlékezetbôl idézhetôek fel. Ennek e-
redményeként az eredeti szimbólumok

sokszámú, egymásra hasonlító képekké
váltak, amelyek így már csak korlátozott
hatással rendelkeznek. Az egyének ön-
zésébôl kibontakozott a gyógyenergiák
hatásának egy alapjaiban más értelmezé-
se. Olyan elképzelések születtek, ame-
lyek szerint Reiki energiával akár beszo-
rult fiókok is kinyithatóak, rossz telefon-
vonalakat meg lehet javítani, vagy az au-
tók számára parkolóhely található. Az,
hogy az elsô, második vagy a mesterfok-
ba történô beavatáskor nem csak a spiri-
tuális energiák, hanem ezzel egyidôben
az emberi energiák duális energetikai
testben való megemelkedése is megtör-
ténik, a Reiki tanulók számára, mind-
máig titokban maradt. Természetesen ké-
pesek vagyunk a koncentrált emberi e-
nergiákkal fiókokat nyitni, ezzel a kine-
tikus energiával lehetséges akár fehér
vagy fekete mágiát is mûvelni, de a Reiki-
nek, mint Isteni Intelligens Energiának,
ehhez semmi köze. Az Isteni Energiák
tartósan és olyan mértékben állnak ren-
delkezésünkre, hogy az emberiség egé-
sze elérhessen egy magasabb spirituális
fejlettséget és rezgési szintet.

1992.12.24 -én léptünk a Krisztus -
korszakba. E dátumot nem csak jósok és
látnokok ismerhetik, hanem a numeroló-
gia segítségével matematikailag is iga-
zolható, kiszámítható. Egy olyan össze-
köttetés jött létre, amelyen keresztül az
Isteni irányító energiák a Föld egészét
magasabb rezgéstartománnyal burkolják,
így erôsítve a szeretet hatását a túl sok
romboló hatású emberi energia megvál-
toztatásához. Így válik érthetôvé az is,
hogy a R.A.I. Reiki és AROLO nagy-
mestere F.E. Eckard Strohm, Dr. Mikao
Usui szelleme által Reiki nagymesteri
beavatást kapott, s a kettejük között meg-
pecsételôdött kapcsolat révén Dr. Usui
minden beavatásnál jelen van, és a tanári
beavatásnál gondoskodik a szükséges e-
nergiakiegyenlítésrôl. E kapcsolat hasz-
nára van természetesen a földkerekség
minden egyes Reiki tanárának, hiszen az
Univerzális Életenergia és Dr. Usui
számára nem léteznek különbözô reiki-
szervezetek, csak a Reiki egysége. Fon-
tos csak az, hogy az ôs-egy Reiki az e-
gész emberiség optimális fejlôdését elô-
segítse és meggyorsítsa. A gyógyítás e
fejlôdési út lehetôsége. Ehhez kötôdik az
a feladat, hogy a Reikit a Krisztus-kor-
szakban ismét eredeti jelentése szerint
tanítsuk, vagyis: a minket irányító isteni
szeretet-életenergia a gyógyításon - gyó-
gyuláson keresztül az isteni állapothoz,
az EGÉSZ-séghez, spirituális fejlettség-
hez vezessen, és egyszerûségénél fogva,
minden ember rendelkezésére álljon.
Mindez azt is jelenti, hogy a misztikum
és titokzatosság fátyla a porba hullott. A
szimbólumokat mindenkinek, és nem
csak a tanároknak, eredeti formájukban,
jelentésükben és energetikai erejükkel
együtt  be kell mutatni és írásban tovább-
adni. Vissza kell térnünk a mindenséggel
való egységhez, vissza az ôseredethez,
vissza az alázatossághoz e szeretetteli
isteni energiákkal szemben. Igazodnunk
kell az elkezdôdött Krisztus-korszak
valóságához és hatásához, hiszen mind-
annyiunk célja a végsô teljesség és a
visszatérés eredetünkhöz,
ISTENHEZ!

Reiki
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Amióta az eszemet tudom, szo-
kás volt a családunkban,  hogy
elmentünk a karácsonyi éjfé-

li misére. Mindig nagyon vártam a szent-
estét, s nem csak az ajándékok, a csodás
almákkal, mogyoróval, édesanyám süte-
ményével megrakott tálak, vagy a kará-

csonyfán csillogó gömbök és csillagok
miatt. A legfontosabb az volt számomra,
hogy templomba mentünk. Ez ugyanis
egészen különös, máshoz nem hasonlít-
ható élményt jelentett. Így volt ez évrôl
évre, és ezt soha nem fogom elfelejteni.
Egy hideg téli napon történt, hogy kitört
a veszekedés köztem és egyik testvérem
között. Éppen írtam a kívánságcédulá-
mat a Jézuskának, amikor Kati belépett a

szobába. Ô akkor 17 éves volt, én 11. A
szüleim Katinak hívták a nôvéremet, de
ô nagy hangsúlyt fektett arra, hogy mi,
testvérei Katalinnak szólítsuk. Így hív-
ták a kersztanyja után, akinek egyébként
egyben az örököse is volt, lévén a nagy-
néni soha nem házasodott meg. Én kivé-

tel voltam a testvéreim sorában. Mint a
család legfiatalabbjának, megvolt az a
kiváltságom, hogy mindig Katinak szólít-
hattam. Csak ha mérges voltam rá vala-
miért, - ami egyébként ritkán fordult elô
- akkor hívtam Katalinnak. Tehát Kati
belépett a szobába, ahol éppen a kíván-
ságcédulámat írtam. Felnéztem, s észre-
vettem, hogy a homlokát ráncolja. „Me-
gint rossz kedve van“ - gondoltam. Az

ilyen napokon jobban tette az ember, ha
inkább elkerülte, mert hamar haragra
lobbant. „Rakd el a holmid, és hozz tü-
zifát a kályhába!“ - mordult rám. „Elôbb
megírom a kívánságcédulámat, hogy az
ablakpárkányra tudjam tenni a Jézus-
kának. Tudod, már késô van, s különben

nem kapnék semmit karácsonyra“ -el-
lenkeztem. „Azonnal tedd, amit mond-
tam!“- Kiáltotta mérgesen Kati. Inga-
doztam a két lehetôség között: féltem
Kati haragjától, de egyben attól is, hogy
ha ma este a Jézuska az én cédulámat
nem találja meg, akkor lôttek a karácso-
nyi ajándéknak. Mivel ez utóbbit nem
tudtam volna elviselni, inkább úgy dön-
töttem, hogy elviselem Kati haragját,

  T  T  T  T  Találkozás egy angyallalalálkozás egy angyallalalálkozás egy angyallalalálkozás egy angyallalalálkozás egy angyallal
 karácsonyi élmény karácsonyi élmény karácsonyi élmény karácsonyi élmény karácsonyi élmény

 Karácsony
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mintsem veszni hagyjam a várva várt
ajándékot. „Nem!“-mondtam, de nyom-
ban be is húztam a nyakamat. Sohasem
lehet tudni... Rámzúdult a haragja. Nem
sokra emlékszem az elhangzott szavak-
ból, csak egyetlen mondatra: „És külön-
ben sincsen Jézuska, te ostoba, mindent
a szüleink csinálnak.“ Ebben a pillanat-
ban megszédültem, s úgy tûnt, elvesztem
a talajt a lábam alól. Gyermeki hitem e-
gésze került veszélybe . Egy súlyos kô
maradt a szívem helyén. „Hazudsz!“ -ki-
áltottam rá szívem minden fájdalmát.
„Hazudsz, hazudsz, biztosan hazudsz!“
S ekkor hirtelen vad, kétségekkel teli ér-
zés kerített hatalmába, mert Kati hallga-
tott. S éppen ez a hallgatás volt olyan két-
ségbeejtô. Bárcsak bosszantani akart vol-
na! De ez a hallgatás? Zokogva kirohan-
tam, s attól a naptól kezdve kerültem ôt.
Néhány nap múlva anyát elkísértem be-
vásárolni. Együtt hoztuk a  karácsonyi
süteményhez a hozzávalókat a közeli vá-
roskából. Ilyenkor sohasem mulasztottam
el, hogy orromat a kirakatüveghez nyom-
va meg ne csodáljam a sok gyönyörû dol-
got, melyek szívbôl megörvendeztettek,
s boldogsággal töltöttek el. De ebben az
évben másképp volt, mert fiatal szívem
kétségekkel volt teli. A kétség és a gon-
dolat, hogy oly sok karácsonyon át be-
csaptak, teljesen értelmetlenné tette szá-
momra a bevásárlást. „Mama, mondd
meg, van egyáltalán Jézuska?“-kérdez-
tem, de közben nem mertem megkockáz-
tatni, hogy felemeljem a fejemet, s rá-
nézzek. „Nem tudtam, hogy te még hi-
szel ebben!“ -válaszolta, s éreztem, hogy
valami elpattant, kettétört bennem, de
azért nem hagytam, hogy anya bármit is
észrevegyen rajtam. A szenteste elérke-
zett, mint minden évben, de most nem
voltam hajlandó elmenni az éjféli misé-
re. Nem akartam látni a karácsonyfát,
sem azt a sok hazug, ajándéknak neve-
zett kacatot. Apám ragaszkodott hozzá,
hogy elmenjek a templomba, de anyám
azt mondta, hogy hagyjon csak itthon, ha
ez nekem így jobb, és többet ne ünnepel-
jem együtt velük a karácsonyt. Négy
évvel késôbb ismét karácsony volt, ami-
kor édesanyám hirtelen és váratlanul meg-
betegedett. Rosszul nézett ki, és apám
orvost hívott. Mi, gyerekek nyugtalanul
ültünk a nappaliban, s együtt imádkoz-

tunk anyánkért. Csak én  egyedül nem.
„Mert ha nincs Jézuska, akkor nincs Isten
sem“ - mondtam magamnak, és azóta a
bizonyos karácsony óta már egyáltalán
nem imádkoztam. Anyám állapota nem
javult, sôt, még rosszabbodott is, ami is-
mételten megerôsítette a véleményemet
a Jézuskáról meg Istenrôl: imádkozni hi-
ábavalóság, ha  nincs senki, aki meg-
hallgatná, és segítene. Szenteste napjának
délelôttje volt, amikor újra orvost kellett
hívnunk. Sokáig bennt volt édesanyám-
nál, és amikor apámmal  együtt kiléptek
a hálószobából, életemben elôször láttam
könnyeket apa arcán. „Itt már csak a cso-
da segíthet!“- mondta az orvos neki, ami-
kor elbúcsúzott és kezet fogott vele. Cso-
da? De csodák nincsenek Isten nélkül!
Vannak mesék buta kisgyerekeknek, de
nekem nem! Én nem vagyok buta! Anyám
látni akart bennünket gyerekeket, s apám
bevezetett minket a hálószobába, ahol
anyánk feküdt. Sápadt, fakó arcába a
gondok mély ráncokat véstek. A gondok
apám miatt, a gyerekei miatt, az egész jö-
vô miatt. Apa sírni kezdett, s mi vele e-
gyütt sírtunk. Hamarosan ki kellett men-
nünk, hogy anya pihenhessen. „Nyuga-
lomra van most szüksége“ - szólt apám,
s kiküldött bennünket. Délután mind-
annyian ott ültünk a nappaliban. Kimen-
tem a konyhába, hogy igyak egy korty te-
jet. A hálószobaajtónál, mely mögött
anyám feküdt, gyökeret eresztett a lábam.
Az ajtó és a talaj közötti kis résen fény
szûrôdött ki. Oly szikrázóan világos, és
végtelenül meleg volt! A Jézuskát juttat-
ta eszembe, aki, ahogyan azt régebben
hittem, ezzel a fénnyel érkezik az ajándé-
kozásra. Tétovázva, dobogó szívvel fog-
tam meg az ajtókilincset, lassan lenyom-
tam, és kinyitottam az ajtót. A szobában
hasonló meleg fényesség volt, és anyám
ágyánál egy csodálatos  aranyoszöld szí-
nû, szárnyas alakot pillantottam meg. A
nagy fényesség ellenére láttam, hogy a
lény a kezeit alvó édesanyám fölé tartja,
és ez a meleg fény  teljesen betakarja ôt.
Lassan odafordult hozzám a lény, s egy
szeretettel teli, aranyló fürtökkel kerete-
zett arc nézett rám. Leginkább szemei-
nek sugárzó kékje ragadott magával. Úgy
tûnt, mintha belém látna, s átható tekin-
tetével szívem legmélyebb kamráit ku-
tatná, hogy ott a melegség, biztonság és

kimondhatatlan szeretet érzését mélyítse
el. A lény jóságosan, végtelen szeretettel
rám mosolygott. E pillanatban ráébred-
tem - egy angyalt látok! Ô ismét anyám-
hoz fordult, aki még mindig a kiáradó
fényben aludt. Hirtelen eltûnt az angyal,
s a szoba ismét sötétségbe merült. Lassan
becsuktam az ajtót, bementem a szobám-
ba, s ott leültem az ágyamra, mámorosan
az ismeretlen boldogság érzésétôl. Fe-
jemben összeálltak a gondolatok. Ha va-
lóban léteznek angyalok...igen, akkor...!
Erôs hangok szakították meg gondola-
taimat. Az izgatottság hulláma söpört
végig házunkon. Odasiettem a többiek-
hez. Apám és testvéreim bennt voltak
anyám szobájában. Izgatottak voltak,
mert anyám felült az ágyában, és enni
kért. Mindannyian magunkon kívül vol-
tunk az örömtôl, e csodás változás miatt.
Este apám elvitt bennünket - igen, ben-
nünket , mert én is ott voltam - az éjféli
misére. Mikor beléptem a templomba,
elsô utam a kis kápolnába vezetett. - Ott
állt egy alak József és Mária mögött, és
az újszülöttet nézte. Ismerôs és csoda-
szép volt, most is, mint mindig. S bár
nem volt a képen, én mégis ott láttam -
azt a ragyogó fényt, s azt a melegséget -
az ô melegségét, az én kedves karácsonyi
angyalomét.

�

 Karácsony

Minden

kedves

olvasónknak

békés karácsonyt,

és boldog

új esztendôt kívánunk!

A szerkesztôség
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AROLOAROLOAROLOAROLOAROLO
a tökéletes tudománya tökéletes tudománya tökéletes tudománya tökéletes tudománya tökéletes tudomány

Akinek az olvasók közül van fogalma arról, hogy mi is az
AROLO, az tudja, hogy az elmúlt két és fél év alatt az
AROLO, mint széleskörû diagnosztikai és gyógyítási le-
hetôségeket nyújtó rendszer vált ismertté. Ebben a
cikkben mi mégsem a gyógyító rendszerrel foglalkozunk,
hanem valami olyasmivel, ami az AROLO-t azzá teszi. A
kozmikus törvényszerûségek, amelyek az AROLO-ban
megnyilvánulnak, és hatnak, s amelyekhez mindeddig
tisztázatlan, de meglepôen hatékony gyógyítások
kapcsolódnak - ezek témánk részei.

Hogyan deríthetünk fényt az
AROLO rendszerre? Hiszen
gyökerei a messzi múltba

nyúlnak vissza, egy olyan idôbe és kor-
ba, melyben Isten még az emberek között
lakozott, és az emberek angyalok által
vezetett közösségekben élték le életüket.
Ki ne gondolna azonnal a gyermeki mese-
világra, a mítoszokra és mondákra, ame-
lyek a fantázia öltözetében egy olyan vi-
lággal ámítanak el bennünket, amelynek
semmi köze reális világunkhoz. Vagy ta-
lán mégis? „Realitásunk“ tényleg a va-
lóság? Isten és az angyalok tényleg csak
a fantázia világában léteznek? Az ARO-
LO Atlantiszból ered, a legendás föld-
részrôl, amelyrôl a szakemberek még azt
sem tudják eldönteni, hogy valóban léte-
zett-e, vagy sem, és ha igen, kérdéses,
hogy a Föld melyik részén volt megtalál-
ható. Atlantisz csak a fantáziánk szüle-
ménye, melynek - úgy tûnik - túl köny-
nyen áldozatul esünk? Vessünk egy pil-
lantást a múlt homályába (vagy talán
fantáziánk világába?), és kérdezzük meg
magunktól, mit is jelent az AROLO név?
Ez a név olyan régi és igazi, mint az,
amire utal. Nevezetesen a gyógyítás tu-
dományára és a teljes értelemben vett
harmóniára. Ha ilyen régi egy név, akkor

bizonyára az is igen régi, amire utal.
Akinek ez túl fantasztikusnak és
spekulatívnak tûnik, gondoljon csak
arra hogy az egzakt tudományok-
ban, mint például a fizikában is u-
gyanígy van: mind kisebb és kisebb
részecskéket kutatnak, olyanokat
melyek „valóságunk“-ban már
egyáltalán nem léteznek, s melyek
mégis hatnak ránk „realitásunkban“,
ezt befolyásolják, s képesek meg-
változtatni. Engedjék meg azonban,
hogy még egyszer leszögezzük,
hogy az AROLO tudományának
segítségével a modern fizika felis-
merései nem csak bizonyíthatóak,
hanem az egzakt tudományoknak
további jelentôs megismeréseket
tesznek lehetôvé.

Figyeljünk elôször az „AROLO“
névre az atlantiszi szellemi ABC
fényében, amely a 22 kozmikus ôs-
regzésrôl tanít bennünket:

A+R+O+L+O
betûérték:
1+200+100+30+100 = 431
rangsorszám:
1+17+15+12+15 =  60

Rangsor-
szÆm

Betß Betß-
ØrtØk

HiÆnyz
betßk

1 A 1

2 B 2

3 C

4 D 4

5 e

6 F

7 G 3

8 H

9 I 10

10 J 10

12 L 30

13 M 40

14 N

15 O 100

16 P

- - Q

17 R 200

18 S 300

19 T 400

20 U 100

- - V

21 W

- - X

- - Y

- - Z

22 .

AROLO
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b. Az indiai tanítás a 84(!) Lakhról:

84 Lakh = 8,4
millió = a szüle-
tés és elmúlás
körforgásában a
létformák száma.

Észrevétel:A kozmikus ôsháromszög
oldalszámainak szorzata 60 = az AROLO
rangsorszámból adódó értéke!

A Thálesz-kör eltolása, és a beírt ôshá-
romszög illetve a kör elhagyása által
összeállíthatóak a 3, 4 és 5 számjegyek
képei:

Ugyanezzel a módszerrel kifejezhetôk
az „AROLO“ név betûi, itt azonban nem

A 13 kristálypont felosztása
az 5 AROLO-síkra:

menny Az 5(!) AROLO-sík
= az ember ôsképe

ég

harmóniaföld

sze F.E.Eckard Strohm: Atlantisz an-
gyalai címû könyvében a „Harmonizáló
gyakorlat“-tal!)

A 3 és 4 teremtô ôspólus törvényének
az eredetét az atlantiszi filozófiában és
az AROLO TIFAR-ban találjuk, például
a kristálypontokról szóló tanításban (az
emberi testnél).

Atlantisz elsüllyedése után a 3 és a 4
kozmikus törvényét nem csak Egyip-

tomban ôrizték meg, hanem Pithagorasz-
tételében is, melyet még az általános
iskolában tanultunk.

Két további példa:

a. Kínai kozmológia:
3 =  menny,
4 =  föld,
5 =  a menny és föld közötti ember
kör = „minden dolog“ és az örök

     változás körforgása

Elsô pillantásra nem sokat mond sem
a 431, sem a 60. Közelebbi vizsgálódásra
azonban lehull a misztikus fátyol, és sze-
meink elôtt a legnagyobb egyszerûség-
gel és világossággal isteni törvények
körvonalazódnak.

431 a 84. prímszám! (A prímszám
olyan szám, amely csak önmagával és
eggyel osztható.) Az „AROLO-titok“ elsô
kulcsát a 84-es szám szolgáltatja:

84 = 12 x 7
7 = 3 + 4

  12 =       3 x 4

A két szám, a 3 és a 4, mint teremtô
ôspólusok számos kultúra spirituális alap-
pilléreiként ôrzôdtek meg. A szent egyip-
tomi Háromsarkú Kígyó = 3 + 4 (befo-
góösszeg) fia = 5 (átfogó; tetôtôl talpig)

Hórusz = a tündöklô kozmikus szem,
amelynek titkos, mágikus neve „RA“
„Hadd legyek erôs és izmos, ha a kozmi-
kus szemmel nézek, mely 7(!) rôf, s
melynek pupillái 3(!) rôf szélesek.“
(Egyiptomi Halottaskönyv, 101.fejezet.)

 Hórusz, az arany sólyom a „fônixfej-
jel“, „szárnyai szikráznak, mint a sma-
ragd“, és a „válla 4(!) rôfnyi széles“.
(Egyiptomi Halottaskönyv, 77. fejezet.)
Arany = mennyei energia, mely a fej-
tetôcsakrán áramlik az emberbe (= 5 =
Hórusz). Smaragd = zöld = föld-energia,
mely a gyökércsakrán át áramlik. A két
energiafajta a szívben, az emberi spiri-
tuális központjában egyesül. (Vesd ösz-

54

3

AROLO
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a Thálesz-kör, hanem a beírt kör haszná-
landó:

A „3-4-5“ ôsháromszög és a héber

Kabbala: (Mózes neve héber betûkkel
leírva) Mózes 10 parancsolatot hozott
népének, 2 táblán 5-5 parancsolatot.

Térjünk vissza még egyszer elmélke-
désünk kiindulópontjához, a 431-es és
60-as számhoz. A 431-es szám tartal-
mazza a 4-et, 3-at és az 1-et, mint külsô
megjelenése karakterikus arculatát. Ösz-
szesen hat háromjegyû szám létezik,
amely számjegyeiben egyesíti az 1-et, 3-
at és 4-et:

134, 143, 314(!), 341, 413, 431(!).
Együtt egy úgynevezett „család“-ot ké-
peznek. Figyelemre méltó, hogy e csa-
ládban a már említett 431-en kívül még
egy jelentôs szám áll, a 314.

314 = 157 + 157 = 157 x 2
Ez a „körállandó“ (Pi) egy különös aspek-
tusát sugallja, amely másrészrôl pon-
tosabb meghatározást kíván.

Pi = 3,14159265... (matematikai érték)
x 1/2 = 1,570796632 ... .

A nulla számjegy az 1,57 után egy
határt, illetve határértéket jelöl ki, amely
a szám értékére 3,4-et (=1,57 x 2), mint
az abszolútérték (3,14159265...) kozmi-
kus közelítô értékre utal.

A 431-es számjegyeinél további ténye-
ket fedezhetünk fel: az ôsháromszög egy-
ségnyi befogói a 3 és a 4, plusz az 1, mint
a két számot elkülönítô és egyben össze-
kötô érték, a 3 és a 4 ôspólus isteni
eredete (=1 az atlantiszi szellemi ABC-
ben).

4= 1 + 3
1 és a 3 számjegyek egyesítve: 13!
13 =  a 7. prímszám,
7 = 3 és 4 additív összege (7=3+4)
4 = 3 + 1
3 és 1 számjegyek egyesítve: 31!
31 = a 12. prímszám,
12 = 3 és 4 szorzata (12=3x4)
 3 és 4 számjegyek egyesítve: 34!
34 + 1 = 35
(a 3 és a 4 számjegyek egyesítéséhez

hozzáadja az isteni eredetû 1-et az 35-öt
ad)

35 = 5 x 7 = 5 x (3+4)!
És ismét megkaptuk a kozmikus ôs-

háromszög három számát.
 34 = 17 x 2

   17 + 2 = 19
A 19 egyesíti a 7-et és a 12-t !
19 = 7 + 12 = (3+4) + (3x4)
34 = 17 + 17 A 17 az isteni eredetû 1

egyesítve a 7-es számjeggyel, mely a 3 és
a 4 ôspólusok additív egyesítése  (7=3+4)

34 + 1 = 35 (lásd fent)
53 megfelel a 35 megfordításának, s

egyúttal a másik „családtag“, amely a 35-

tel egy úgynevezett „számcsaládot“ ké-
pez. 53 pedig a 17. prímszám!

Késôbb, egy másik összefüggésben
még megmutatjuk, hogy a 35, mint 34+1
a 22 kozmikus ôsrezgés törvényszerûsé-
géhez, az atlantiszi szellemi ABC-hez
vezet vissza, és ezen felül még az indiai
szanszkrit ABC-be is bepillantást enged,
valamint az indiai csakra-tan alapjába, a
Laya-jógába.

A két AROLO-számérték, a 431 és a
60 egymással is közvetlen kapcsolatban
áll, s ez egy további érdekes felismerésre
vezet:

431 - 60 = 371
 371 = 53 x 7!

Az 53, mint a 17. prímszám, és a 35
megfordítottja, már ismert az elôbbi le-
vezetésbôl. Éppúgy, mint a 7.

7 = 3 + 4, ezenkívül a 7 az 5. prím-
szám! Ezzel a 7-es szám egyesíti magá-
ban az ôsháromszög három számát
(3,4,5).

De ezzel még nincs vége, hiszen a 60-
as szubsztancia figyelmes szemlélésével
csodálkozva állapíthatjuk meg:

60=53+7!
Ezzel érvényes:
431 = (53+7) + (53x7)!
53 = a 17.prímszám
       = 17 + 5 = 22!
(Mint az atlantiszi szellemi ABC!)
7 = az 5. prímszám
A 17 és az 5 kapcsolata megnyilvánul

a kozmoszban, az élet univerzális alap-
mátrixaként. Ezért nem meglepô, hogy
ezek a viszonyok képezik az atlantiszi
templomban a szerkezeti és rendezettsé-
gi viszonyokat, s épp olyan  jelentôsége
van egy galaxis felépítésénél, mint egy
atomnál (speciálisan a protonnál —> lásd:
elektrotömeg-kapcsolat).

53 = a 17.prímszám => 17 = a 8.
prímszám!

7 = az  5.prímszám =>   5 = a 4.
prímszám!

A két prímszámsor végén feltûnik a
nem prímszám 8 és 4. Ha a 8 és 4 egymás-
sal számjegyet alkot, elôáll egy ismerôs
szám, a 84.

8 és 4 => 84 = (3+4) x (3x4)
Ha a 8 és 4 sorrendjét felcseréljük, s

egymás mellé állítjuk ôket, a 48-at kapjuk:
4 és 8 => 48 = 6 x 8 => a 6 és 8

szorzata; e két szám úgy aránylik egymás-

AROLO
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hoz, mint a 3 és 4 !
( 6:8= 3:4 => lásd fent, az 5 AROLO-

síknál, a kristálypontok felosztásánál!)
A fent levezetett azonosságnál (431-

60=371) még valami további tûnik fel: A
371 „családtagja“ egy „számcsaládnak“,
amelybe a 137 is beletartozik. A modern
részecske-fizikában ez mint FINOMFE-
LÉPÍTÉS-ÁLLANDÓ (1/137) ismert,
mely minden felépítés nagyságát
(például: atomok, kristályok, hegységek,
planéták) meghatározza a kozmoszban.
Itt az a meglepô, hogy a 137 a 34. prím-
szám 34 = a 3 és 4 számképben való
egyesítése. Közelebbieket a 34-hez lásd
fent! A két „számcsalád“ egy tagjánál, a
713-nál kivételes karakterrel találkozha-
tunk. Ez a 22 kozmikus ôsrezgés egy
módosított kódjához vezet bennünket.
Az elsô 22 prímszám összege ugyanis
éppen a 713-at adja:

1+2+3+5+7+11+13+17+19+ 23+29+
31+37+41+43+47+53+59+61+67+
71+73=713 !

Azaz a 713 = a 22. prímszámfak-
torális.

73 = a 22.prímszám => 73-22 = 51!
22 = az atlantiszi szellemi ABC betûi-

nek száma
51 = az óindiai szanszkrit ABC hang-

jainak száma
713 = 23x31. A 23 és a 31 kettô a 22

prímszámból, melynek összege a 713-at
adja.

23 = a 10.prímszám
31 = a 12.prímszám
10 + 12 = 22!
Az elsô 22 prímszám összegébôl (713)

a 10. és a 12. prímszámot kivonva a 22
törvénye megújulva, más formában is-
mét jelentkezik.

713 - (23+31) = 659
659 = a 121.prímszám! =  121 =11x11
11+11=2!

A prímszámsor elemzése:
1+2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+
31+37+41+43+47+53+59+61+67+
71+73=713
   713 (az elsô 22 prímszám összege)
- 101 (az elsô 10 prímszám összege)
612 (a maradék 12 prímszám összege)

612 pedig éppen az említett „univerzális

alapmátrix“ faktora.
612 is 12 x 51!
12 => az atlantiszi 22 betûnél 12 ki-

rályangyal van.
51 => az indiai szanszkrit ABC-ben
51 hang van.
713 (az elsô 22 prímszám összege) -
161 (az elsô 12 prímszám összege)
552 (a maradék 10 prímszám össze-

ge)
161 = 7 x 23
552 = 24 x 23 = (12x23) + (12x23),

ahol 12 x 23 = 276
276 = a természetes számok összege

1-tôl 23-ig!
A feltûnôen gyakori egybeesések

mellett a 23-nál ebben a „számrendszer-
ben“ ismét fellép a 7(=3+4). Éppen ennél
az eszmefuttatásnál a 10 maradék prím-
szám egy szembeszökô sajátságot mutat:

37 = a 13. prímszám, az elsô a 10
prímszám közül.

73 = a 22. prímszám, az utolsó a 10
prímszám közül.

37 megfordítása adja a 73-at.
Egy prímszám reciprok értéke (például

73 = 1/71) ismét alkot egy periódust,
mely egy végtelenül ismétlôdô számsort
ad (úgynevezett szakaszosan ismétlôdô,
végtelen tizedes tört).

A 73 esetében ez a periódus 8 jegybôl
áll, melynél 9 különbözô periódus típus
létezik. 73 = a 22.prímszám 8 (!) jegy
képez mindig egy periódust. 9 (!) külön-
bözô periódustípust egyesít magába.

Az atlantiszi életfában a 22.(!) ösvény

a tökéletesség útja, és a „tökéletesség“
száma a „lélegzet“ ösvényét a 8(!)-nál
keresztezi. A keresztpont mindkét ös-
vényénél a „tökéletes ember“ helye, a
KRISZTUS-é vagy Arklokié a teremtés-
ben. „Krisztus száma“ a 999.

Ez minden Tifar-II-nek ismerôs, ez
teszi lehetôvé a KRISZTUSERÔ gyó-
gyítás céljából való használatát (egy
AROLO-kezelés keretein belül), s a sze-
mélyes spiritualitás fejlesztésére hasz-
nálható.

999 = 27 x 37 =  a 37-t lásd fent.
27 : 37 = 1/1,37037037... megfelel a

FINOMFELÉPÍTÉS-ÁLLANDÓ (lásd
a 137, mint egészszámú közelítôérték)
fizikai számértékének.

A 27-es szorzó a 999 Krisztus számba
a 9+9+9-bôl adódik össze. A 37-es szorzó
pedig a 13.prímszám.

Megfordítása, a 37, pedig a 22.príms-
zám.

13 = 11+2 --> 13+22 = 35(!) —> a 35-
t ld.fent!

22=11x2
35=5x7
Ennél a számösszjátéknál, mely a 999

körül fejlôdik,amelynek ez a központja,
fellép az 5, a 7 és háromszor a 9 —> az 5
AROLO-sík kulcsszámai.
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FFFFF.....  E. Eckard Strohm: E. Eckard Strohm: E. Eckard Strohm: E. Eckard Strohm: E. Eckard Strohm:

Atlantisz angyalaiAtlantisz angyalaiAtlantisz angyalaiAtlantisz angyalaiAtlantisz angyalai

A hazánkban megjelenô ezote-
rikus irodalom ritka ünnepe
lesz egy leendô könyvpre-

mier: a németországi könyvsikert kö-
vetôen végre magyarul is megjelenik
F.E.Eckard Strohm revelációt jelentô
mûve, az „ATLANTISZ ANGYALAI“.
Az emberiség semmit-sem-feledô nagy
közös emlékezettárából, az Akasha Kró-
nikából merített káprázatos tudásanyag
válik hamarosan - 1995. januárjában -
elérhetôvé a magyar olvasók számára.
F.E.Eckard Strohm könyvének lapjain
nem az a világ jelenik meg, amelyet
különféle fantasztikus regények pró-
báltak életrekelteni évszázadok óta. De
bízvást állíthatjuk: Atlantisz valósága,
Atlantisz angyalainak világa magávalra-
gadóbb, érdekesebb és izgalmasabb bár-
mely kitalált fantasztikumnál. Elsô íz-
ben kapunk hiteles-életteli képet az el-
tûnt kontinens hajdani papjainak életérôl,
elôször olvashatunk részletes beszámolót
arról az idôk mélyén mindeddig csak sej-
lô tudásról, amihez az angyalokkal való
kommunikáció és együttmûködés révén
jutottak az atlantisziak. Az emberiség
közös szellemi kincseinek tárházából
veheti ki jogos örökrészét az olvasó, el-
mélyülve az angyalokkal való kapcso-
latfelvétel és kapcsolattartás titkaiba, az
atlantiszi lokik (papok, fôpapok) rend-
kívüli képességeinek feltáró magyaráza-
tába. Eljött az ideje, hogy mindez köz-
kinccsé váljon...

Néhány szó a szerzôrôl: F.E.Eckard
Strohm 1950-ben született, négyéves kora
óta rendelkezik médiumi képességek-
kel. Iskolai tanulmányai befejeztével éle-
tét teljes egészében spirituális elhiva-
tottságának szenteli: bel- és külföldön
elismert médium, szellemi gyógyító és
tanító.

Részletek a könyvbôl:
Az esszénusok közössége már az óko-

ri írott mûvekben is szerepelt, és a híres
Holt-Tengeri Tekercsek napvilágra
kerülésével ismét a nyilvános érdeklôdés

középpontjába került. Durva megfogal-
mazásban zsidó szektának tartják az es-
szénusokat, akiket kortársaik nem kis bi-
zalmatlansággal öveztek, s különleges
képességeik miatt talán irigyelték is ôket.
Köztudott, hogy kü-
lönálló közösségek-
ben, szigorú szabá-
lyok szerint éltek és
elitnek tartották ma-
gukat. Ehhez egyéb-
ként meg kell jegyez-
ni, hogy saját polgár-
társaikkal szemben
semmiféle modoros-
ságot nem tanusítot-
tak. Ôk magukat „Ja-
lad“-nak nevezték,
ami annyit jelent,
hogy a „Fény gyerme-
kei“. A közösségen
belül különbözô szel-
lemi irányzatok létez-
tek, amelyek eltérô vé-
leményt képviseltek a
politika és a fegyve-
res erôszak, a reinkar-
náció, de a cölibátus
kérdéseiben is. A tit-
kos atlantiszi tudás
tehát szétszóródott,
így aztán különbözô
kultúrákban jelent
meg újra, többek kö-
zött az ókori Egyip-
tom misztériumiskoláiban és beava-
tótemplomaiban, ahonnan azután az esz-
szénus hitközösség szellemi alapítóinak,
„Az Igazság Tanítóinak“ a birtokába ju-
tott. Az esszénusok - régi atlantiszi lel-
kek - azt a feladatot tûzték ki maguk elé,
hogy az ôsi titkok segítségével kidolgoz-
zanak egy olyan képzési rendszert, a-
mely képes arra, hogy a Messiást külde-
tésére felkészítse. Mert tudták, hogy Ô
közülük fog kikerülni. A zsidó hagyo-
mány szerint a Messiás nem csak a „meg-
váltót“ jelentette, mint azt az egyház
gyakran hangoztatja, hanem ezenkívül
Ô volt Izrael trónjának jog szerinti örö-

köse. Jézus anyja révén Dávid királyi
háza közvetlen leszármazottja volt. Ezál-
tal jogosult volt a trónra, s fel is kenték
királynak. Ezért féltette a Róma által
kinevezett Heródes annyira a trónját, és

vett feleségül egy makkabeus hercegnôt,
biztosítékul. Az esszénusok ismerték eze-
ket az összefüggéseket és azon munkál-
kodtak, hogy a Messiás számára megfe-
lelô biztonságot és neveltetést teremtse-
nek. (A bethlehemi gyermekmészárlások
tapasztalatai nyomán.) Ezért éltek vi-
szonylagos zárkózottságban, a többi zsi-
dótól elkülönülten, saját falusi közössé-
geikben szigorú szabályaik szerint, és ta-
nítottak saját kiképzô központjaikban.
Ilyen volt például a híres Qumran. Az
egyiptomi beavatottakkal ugyancsak
fennállt a kapcsolat. Egyiptom földjén
Heliopolis volt az esszénusok egyik

Olvasópróba

Az Örökkévalóság angyala
Az angyalok segítségével készült rajz
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képzési központja, s  az ott élô esszénu-
sokat therapeutáknak nevezték. Atlan-
tiszból átvették az ôsi atlantiszi királysá-
gok angyalcsoportjainak rendszerét, a ti-
zenkét angyallal. Az esszénusok hat na-
pon át minden reggel kommunikáltak a
Föld Anya egy angyalával, minden este
az Égi Atya egy angyalával, és Sabbat-
kor (péntek esti kezdettel) magával az É-
gi Atyával és a Föld Anyával. Az angya-
lok besorolása az Égi Atyához és a Föld
Anyához a kozmikus energiaprincípi-
umok (férfi/nôi) alapján történt. Mind-
két princípium megtalálható ma is a
különbözô kultúrákban, így például a
kínaiban is, a Yin - Yang szimbólumban.
Az esszénusok szövegeiben ezért talá-
lunk egy Miatyánk-ot, és egy Mianyánk-
ot, sôt egy közös Mi Atyánk-Anyánk-ot
is.

F. E. Eckard Strohm
Atlantisz angyalai

Vászonkötésben,
védôborítóval,

12 színes képpel.

Ára: 799 Ft és postaköltség

Megrendelhetô:
A Fény kiadónál,

és a R.A.I. központoknál.

Harmonizáló gyakorlat

Helyezkedj el lazán ülve, anélkül, hogy végtagjaidat kereszteznéd.

Kezeidet tenyérrel fölfele helyezd a combodra. Csukd be szemeidet.

Minden egyes kilégzéssel újabb feszültséget eltávolítva, kísérelj meg

egyre mélyebb és mélyebb tudatállapotba kerülni. Képzelj magad elé

egy tíz fokból álló lépcsôt, ami lefelé vezet. Együtt lépkedünk lefelé

ezen a tíz lépcsôfokon. Minden egyes megtett lépcsôfokkal nyugalmat

és harmóniát fogadsz magadba. Lassan higgadtság és béke tölt el.

  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -7

Most látod, hogy a lépcsô alján egyfajta mozgólépcsô vár rád, aminek

nincsenek fokozatai, inkább egy futószalaghoz hasonlít. Rálépsz erre a

futószalagra, és szelíden továbbra is lefelé tartasz.

- 8 - 9 - 10

A futószalag egyre lejjebb halad veled. Hagyd magad lefelé siklani.

A szalag kedvenc pihenôhelyedhez visz majd, amilyennek azt mindig

is elképzelted. Gyönyörködsz ebben a csodálatos szépségû tájban, és

egyre közelebb kerülsz hozzá. Hamarosan belépsz erre a helyre. Most

eléred a szalag végét, és egy gyönyörû mezôn találod magad, amely

kedvenc pihenôhelyed mellett terül el. Nyújtózz el kényelmesen.

Kinyitod a koronacsakrádat, azáltal, hogy egyszer nagyon mélyen

gondolatban felfelé kilélegzel. Most felülrôl arany fény áramlik a

koronacsakrádhoz. Olyan, mint egy aranyló folyadék, és színültig tölti

a csakrát. Most továbbfolyik homlokcsarádhoz, és azt is teljesen betölti.

Innen is továbbfolyva megtölti a torokcsakrádat.

Képzeld el, hogy a farokcsontodtól egy vastag kötél tekeredik le.

Eléri a földet, és lehatol egészen a földgolyó közepéig. A kötélen

keresztül egészen mély sötétzöld fény áramlik fel és teljesen betölti a

gyökércsakrát. Továbbfolyik a szakrálcsakrába és azt is megtölti, majd

továbbhalad az elosztócsakrához. A zöld és arany fény eléri most a

szívcsakrát és aranyzöld fénnyé keveredik. Ez az aranyzöld fény elárasztja

tested minden egyes sejtjét. Most irányítsd figyelmedet tested közepére.

Észreveszel egy égszínkék fényt, és látod, hogy ez a fény egy ott

nyugvó, kék gyémántból árad. Két kézzel megfogod a gyémántot,

közelíted a koronacsakrádhoz, majd belehelyezed. A kék gyémánt

pontosan odaillik. Ebben a pillanatban olyan, mintha egy tüzijáték

venné kezdetét, amely a szivárvány minden színével sziporkázik. Ez a

fény bevilágít mindent, és visszaverôdik minden létezôrôl, visszatér a

gyémántba, majd felerôsödve ismét kisugárzódik. Rájössz, hogy ez a

Krisztusgyémánt, sugarai a Szeretet sugarai, amelyek elárasztanak min-

dent, ami van. Most bezárod a koronacsakrádat, azáltal, hogy a bal

kezeddel gondolatban végigsimítasz a fejed fölött. Látod, hogy a Krisz-

tusgyémánt továbbra is szórja sugarait. Tekerd össze ismét a kötelet.

Most visszasétálsz a futószalaghoz, és egyre feljebb siklasz, míg eléred

a tíz fokból álló lépcsôt. Lassan felfele tartasz a lépcsôn.

  10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5

Tudatodban magaddal hozod a nyugalmat, a békét, a higgadtságot

és a szeretetet.

- 4 - 3 - 2 - 1

 Ismét éber tudatodnál vagy. Nyisd ki a szemedet!

A könyvben további meditációk is találhatók.

Olvasópróba
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KristálymeditációKristálymeditációKristálymeditációKristálymeditációKristálymeditáció

Elôször nyugodtan hagyatkozzanak csak
az érzéseikre: melyik kristályhoz von-
zódnak, melyiket találják szépnek, vagy
melyik az, amelyik taszítja, esetleg ép-
penséggel teljesen hidegen hagyja Önö-
ket. Nagy valószínûséggel találni fognak
valamit. Még egyetlen ásványbörzérôl
sem jöttem el úgy, hogy a rengeteg kris-
tály között ne akadtam volna egy vagy
több számomra értékes „kincsre“. Az árak
- a nagykereskedôkkel való közvetlen
kapcsolat mellett - rendszerint pont az
ilyen ásvány és drágakôbörzéken a lega-
lacsonyabbak. De vigyázat! Az ezoteri-
kus vásárokon az árak jelentôsen magas-
ra csapnak. Ha megkérdezünk tíz, magát
hozzáértônek valló embert, akik meg tud-
ják mondani Önöknek, hogy ez vagy az
a kristály mire való, milyen hatással bír,
és hogy Önöknek miért pont erre vagy
arra a kôre van éppen szükségük, kilenc
rendszerint melléfog, és különbözô, gyak-

Az utóbbi években egyre népszerûbbé vált a kristályokkal
való munka. Beszélnek személyes kristályokról, kristályok
angyalairól, szellemi vezetôirôl, tanító és programozott
kristályokról... Ki ismeri itt ki magát? Mindenekelôtt: mi az,
ami helytálló, és mi az, ami nem? Ebben az írásban sze-
retnénk ezekre a kérdésekre választ keresni és megfelelô
útmutatót adni, hogyan kerülhetünk személyes kapcsolatba
a kristályokkal, és miként használhatjuk ôket. Egy dolog
azonban mindenképpen világos: a kristályoknak megvan a
maguk élete, és nagymértékben tudnak segíteni nekünk.

Kissé tanácstalanul állok egy
ezoterikus könyvesbolt elôtt:
kristályt keresek. A válasz-

ték lenyûgözô: van itt onyx, karneol,
berill, hegyikristály, ametiszt,... a for-
mák és színek csodálatos kavalkádja!
De melyiket válasszam? Melyik szá-
momra a megfelelô? Na és az ár! Mél-
tányos e amit fizetek értük? Tanácsta-
lanságomat látva egy fiatal nô közeledik
felém, és megkérdezi: „Miben lehetek a
segítségére?“ Zavarodottan tekintek fel
rá a kristályokról: „Egy kristályt szeret-
nék“. Elmosolyodik, és én nem tudom,
hogy tudatlanságom csalt mosolyt az ar-
cára, vagy csak egyszerûen barátságos.
Tudtam, hogy az a kérdés következik,
amitôl tartottam: „Milyet szeretne?“ Rö-
vidre fogom: elhagytam az üzletet anél-
kül, hogy a gyönyörû kristályok bárme-
lyikét is megvásároltam volna.Vettem
ugyan néhány kristályokkal foglalkozó
könyvet, és az elkövetkezendô két hét-
ben átrágtam magam rajtuk, de végül is
ugyanolyan tanácstalan maradtam, mint
voltam. Ahány könyv, annyi információ
és tanács a kristályokról és alkalmazásuk
módjairól. Hogyan döntsem el, hogy a -
sokszor egymásnak is ellentmondó - ada-
tok közül melyik helyes? Ami velem tör-
tént bizonyára nem egyedi eset, mások is
jártak már így keresésük során. A szeren-
cse azonban rám mosolygott: találkoztam
egy spirituális tanítóval, aki tudását meg-

osztotta velem. Tudása, ismeretei, hoz-
zásegítettek a helyes út megtalálásához.
Így ma a legkülönfélébb kristályok van-
nak a birtokomban, és valamennyiükkel
összeköt a közös munka: tapasztalatok a
meditációk során, és csodálatos történe-
tek róluk és velük. Mivel saját tapaszta-
latomból tudom, hogy mennyire nehéz
kialakítani a kristályokkal a megfelelô
kapcsolatot, segíteni szeretnék Önöknek
ebben. Elôször is: hogyan juthatnak szép
és jó kristályhoz megfelelô áron? Nos,
különbözô lehetôségek vannak. Nagyobb
városokban általában könnyen áttekin-
tést kaphatunk az ásványok és drágakö-
vek mindenkori kínálatáról és árszint-
jérôl. Vannak olyan üzletek, amelyek
ásványokat kínálnak, s itt bizonyára azt
is megtudhatják, hogy hol és mikor lesz
a legközelebbi ásványbörze. Valószí-
nûleg egyik vagy másik kônek már most
különleges helye van Önöknél: titokban
a táskájukban lapul, egyszerûen azért,
mert szépnek találják, vagy mert tetszik
a színe, a formája az alakja... Látják,
máris mennyi ok van arra, hogy egy
kristályt „egyszerûen csak“ hazavigyünk!
És eközben még mindig nem tudjuk azt,
hogy hol és hogyan találjuk meg azt a
kristályt, amelyik illik hozzánk! Legké-
sôbb azon az ásványvásáron, ahová elve-
zeti Önöket a keresgélés, kisebb-nagyobb
betekintést kapnak a drágakövek és kris-
tályok lenyûgözô szín és formavilágába.

Tanácsok & Gyakorlatok
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ran egymásnak ellentmondó, homályos
kijelentéseket fognak hallani a különféle
kristályok hatásáról és alkalmazásáról.
Természetesen itt sem érvényes, hogy
minél érthetetlenebb a kijelentés, annál
nagyobb a tudás! Rendszerint a legtöbb
ezoterikus vásár önjelölt „mágusok“ pa-
radicsoma, gyülekezôhelye, akik kétes
tudásukat rendszerint a kristályok szak-
területén szeretik csillogtatni. Fontos
tudnunk, hogy a kristályoknál az idegen
energia felvétele és leadása mindig na-
gyon rövid idejû, és kötôdik a külsô ener-
giaforráshoz. Ilyen forrás lehet az ember
is saját energiájával, de azokkal a gondo-
lati képeivel is, amikkel a kristályhoz
kötôdik. Ha ez a bizonyos energiával
való „feltankolás“ nem folyamatosan tör-
ténik meg, akkor a kristályok magas frek-
venciájuknak köszönhetôen önmaguk-
tól megtisztulnak az idegen energiától.
Ebbôl kifolyólag hamis az az állítás, hogy
napjainkban az ezoterikus vásárokon
egyre gyakrabban kínált, számtalan fela-
datra kódolt különféle kristályok teljesítik
azt, amit róluk állítanak. Van egy kivé-
tel: bizonyos kristályokat lehetséges egy
programmal meghatározott feladat el-
végzésére kódolni. Ezt tették például At-
lantiszon, ahol is a tudást így tárolták és
adták tovább. Felettébb ritka, de ma is
kerülnek elô ilyen Atlantiszról szárma-
zó, egyedi, programozott kristályok.
Nagy szerencse és kivételes ajándék, ha
valaki ilyen, spirituális fejlôdését is elô-
segítô kristállyal dolgozhat. Azok a kó-
dolt kristályok, amelyekkel az AROLO-
Tifárok dolgoznak, szintén a régi atlanti-
szi rendszer alapján vannak programozva.
Ezek olyan speciális programokat tartal-
maznak, amelyek mindaddig megma-
radnak, amíg maguk a kristályok  meg
nem semmisülnek. Minden olyan kísér-
let, ami arra irányul, hogy visszaéljenek
a kristállyal, eleve kudarcra van ítélve: a
kristály elpusztítja a programot, vagy
saját magát. Minden más programozott
kristálynak kikiáltott kô csak az önjelölt
mesterek agyszüleménye. Nemrégiben
megkérdeztem egy barátomat: „Hogyan
találsz rá egy személyes kristályra?“ Kis-
sé zavartan, nevetve a következô választ
adta: „Keresek egy nekem tetszô követ és
magammal viszem. Vagy megmarad, és
akkor tudom, hogy hozzám tartozik, vagy

elveszítem, és akkor tudom, hogy nem
volt rá szükségem.” Ez talán egy kissé
egyszerû, de nem szokatlan módszer a
megfelelô kristály megtalálására. A kris-
tályoknak saját életük van. Bármennyire
furcsán hangzik is, de kikeresik maguk-
nak azt az embert, akivel dolgozni akar-
nak. Bizonyos körülmények között el is
tûnnek, például, ha már egy meghatáro-
zott feladatot teljesítettek. Hogyan lép-
jünk hát összeköttetésbe személyes kris-
tályunkkal? Az aktív kapcsolatnak a leg-
egyszerûbb formája a következôképpen
néz ki: Helyezzük az általunk kiválasz-
tott kristályt a bal kezünkbe, csukjuk be
a szemünket és lazuljunk el! Hagyjunk
elég idôt a kô energiájának felvételére és
engedjük hatni magunkra! Ez automati-
kusan megtörténik. A kristállyal való
intenzív munka, a vele való meditáció
következô formában történik: Lazán ül-
jünk, vagy feküdjünk le. Fogjunk a bal
kezünkbe egy tetszésünk szerint kiválasz-
tott követ. Nyissuk ki a koronacsakrán-
kat azáltal, hogy kilégzéskor gondolat-
ban a fejtetôn át fújjuk ki a levegôt.
Belégzéskor pedig a nyitott koronacsak-
rán keresztül lélegezzünk be, s vezessük

lélegzetünket a szívünkhöz. Ismét léle-
gezzünk be a koronacsakrán keresztül,
majd ki a bal tenyerünkön, amelyben a
kô nyugszik. Ezután lélegezzünk be a bal
kezünkön keresztül a szívünkig. Eköz-
ben vegyük fel a kô energiáját, és enged-
jük a szívbôl kiindulva az egész testünk-
ben hatni. Adjunk magunknak idôt erre!
Semmit se várjunk el, semmit se akar-
junk, egyszerûen csak hagyjuk, hogy tör-
ténjék! Ily módon rendkívül intenzív kon-
taktust tudunk teremteni valamennyi kris-
tállyal, és ôk is velünk. Jó, ha több kris-
tályunk is van, mivel ritka dolog az, hogy
egy ember számára csak egy bizonyos kô
a megfelelô. Minden kô, drágakô és kris-
tály szeretne és tud is segíteni nekünk
abban, hogy fejlôdjünk és kiteljesedjünk.
Ezért nekik, mint Atyánk teremtményei
között különleges helyet elfoglaló
segítôinknek, hálás köszönetünk, figyel-
münk és tiszteletünk jár.

Bewußtsein - Heilen - SpiritualitätGyógyulás - Tudatosság - Spiritualitás

A következô szám tartalmából:A következô szám tartalmából:A következô szám tartalmából:A következô szám tartalmából:A következô szám tartalmából:A következô szám tartalmából:A következô szám tartalmából:A következô szám tartalmából:A következô szám tartalmából:A következô szám tartalmából:

Interjú Jézussal

Egy médium élete

Az állatok és a pszi

Gyereksarok

Megjelenik 52 oldal terjedelemben
1995 április elején

Tanácsok & Gyakorlatok
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még egy sor másféle éberen megélt, meg-
változott tudati helyzet. Ezt a tényt nyuga-
ton e század közepéig kevéssé vették fi-
gyelembe. Ezekhez, a szabadon létreho-
zott, megváltozott tudatállapotokhoz tar-
tozik a meditációs, mindenekelôtt a val-
lásos, (általában transzként emlegetett)
kivételes állapot. Amitôl ez vallásos lesz,
arról nincs általános érvényességû meg-
határozás. Inkább a fôbb jellemvonásait
kellene megállapítani annak, amit az em-
ber a vallásosság alatt ért. A kultúrák kö-
zötti összehasonlításból derül ki, hogy e
jellemvonások mindegyike kultúrtípu-
sok szerint erôsen különbözik egymástól.
Mindenekelôtt kiderül, milyen lényeges
a „másik” illetve az „isteni” valóság él-
ménye, amihez a testileg meghatároz-
ható, megváltozott tudatállapot a bejára-
tot ôrzi. A kapu ôrzôje biztos, hogy már
az ember kulturális fejlôdésének kezde-
te óta ismert volt, mert már a legrégibb
vadásztársadalmaknál az egyik legfon-
tosabb része minden egyes vallási ri-
tuálénak. Habár egy megváltozott tuda-
tállapot élménye, és ugyanúgy a vallási
transz fiziológiai és pszichológiai folya-
matai kibogozhatatlanul bonyolultnak
tûnnek, a következôkben mégis meg-
próbálunk elôször ennek a magatartás-
nak a biológiai hatásaival foglalkozni.
Mindenekelôtt azért, mert ezek eddig,
fontosságuk ellenére, majdnem figyel-
men kívül maradtak.

Ha nyomokat keresünk tehát egy sa-
játos élményállapottal korrelláló idegi
folyamatra, akkor különbözô módszerek
állnak rendelkezésünkre. A legegysze-
rûbb, és a legkönnyebben járható út a
megfigyelés. A múlt évszázadok utazói,
akik kíváncsiságból „a vadak” sámánisz-
tikus vallási rítusainál jelen voltak, be-
számolnak arról, amint a sámánok moz-
dulatlanul, és mereven, mint egy halott,
a földön feküdtek. Az önkéntelen beszéd
területi kutatásainál, az úgynevezett Pün-
kösdi csoportok vallásos rituáléinál, fehér
amerikaiaknál, mexikóiaknál és a maya

Természetesen kérdés, hogy
az ember az istenséggel hogy
an találkozhatna személyesen?

Mint közismert, a gyógyító embereknek,
a sámánoknak ez minden további nélkül
sikerült - ezzel szemben észrevehetô,
hogy a nyugati ember számára semmifé-
le módszer nem ismeretes arra, hogy mi-

ként tudna a valós élményeken keresztül
e titokzatos világ dimenzióiba behatolni.
Ennek az oka abban rejlik, hogy a nyugat
kultúrtörténelmi fejlôdése során az átad-
hatatlan vallásos élmények a nyugati vi-
lág hite javára a háttérbe szorultak. Ezáltal
elveszett annak a tudománya is, hogy a
vallásos élményeknél egy együttes hatás
jöjjön létre a pszichológiai, a lelki és a
testi tényezôk között. E három tényezô

között talált összefüggést egy etnológus,
Felicitas D. Goodman, aki felfedezte,
hogy bizonyos testtartások, amelyek már
nagyon sok történelem elôtti ábrán lát-
hatóak, és ôsi népeknél használatosak
voltak, a tudatállapot ilyenfajta megvál-
toztatásába vezetnek be. Erre az állapot-
ra mi a transz szót használjuk.

Megváltozott tudatállapotok elérésé-
re minden ember képes.Gondoljunk csak
arra, milyen könnyen sikerül bárkinek is
az odafigyelés megszokott állapotából
szendergésbe, sôt még alvásba is átválta-
ni. Ha a szokásos éber állapotot vesszük,
mint alapformát, úgy a szendergést és
alvást, mint megváltozott tudatállapotot
vehetjük figyelembe. Ezen a két álta-
lánosan ismert állapoton kívül létezik

Minden emberi közösségben - legyenek azok kisebb
vadászhordák, népesebb törzsek vagy nagyobb államok -
létezik a vallás, vagy általánosabban fogalmazva egyfajta
viszonyulás a valósághoz.

TTTTTranszranszranszranszransz
avagy az ôsrégi út a vallásos élményekhezavagy az ôsrégi út a vallásos élményekhezavagy az ôsrégi út a vallásos élményekhezavagy az ôsrégi út a vallásos élményekhezavagy az ôsrégi út a vallásos élményekhez

Tibeti lámák vallási szertartás közben
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indiánoknál (Yukatan) figyelték meg,
amint ezeken a rituálékon egyesek  arca
kivörösödik, némelyeknél az izmok meg-
merevednek, a kezek remegnek, vagy
pedig az egész testük könnyen görcsöt

kap. Sôt, a fentebb említett sámánoknál
katatóniaszerû állapotok is felléptek.

A vallási szertartás titka
Ha meggondoljuk, hogy a vallásos

élményeket milyen komplikált fizikai
folyamotok kísérik, akkor annál csodálat-
ra méltóbb, hogy ez a megváltozott éber
tudatállapoti tartalom milyen egyszerû
eszközökkel elôidézhetô. Az ok abban
rejlik, hogy az indukciónál egy, a közös
örökségünkben lehorgonyzott képessé-
get hívunk elô, ami pontosan ugyanúgy
velünk született, mint például a képes-
ségünk az alvásra. Ez az oka annak is,
hogy a nem nyugati vallási közössége-
knél az a felfogás uralkodik, hogy aki
nem képes vallásos élmények megélésé-
re, az vagy nyomoréknak, vagy legaláb-
bis betegnek számít.

Egy sor különbözô indukciós mód-
szer létezik a transz állapot elôidézésére.A
legegyszerûbb és legszélesebb körben
elterjedt a ritmikus, ütemes gerjesztés. A
ritmikus énekelés, tapsolás, dobolás és
csörgés gyakran fordul elô, mint a vallási
szertartások fontos része. Itt túlnyomó-
részt a ritmikus gerjesztés az, ami transz
élményt okoz, illetve azt tudatosan ki-
váltja. A laboratóriumi kísérleteknél a
lüktetô fénynek, és/vagy ritmikus dobo-
lásnak kitett kísérleti alanyoknál (Neher,
1961) az EEG által mért béta hullámok
enyhe felemelkedése az amplitúdóban és
a frekvenciában egyaránt megjelent. A
modern „agygépek”, amelyek a nagyagy

stimulációját lüktetô fénnyel és hanggal
érik el, egyaránt fel tudnak idézni ellazu-
ló, és izgalmi állapotokat is. Ettôl gyó-
gyító hatások is remélhetôek. Ez a gon-
dolat  már az ötvenes években felbuk-

kant, (például B.
Ulett, 1953) vi-
szont nem a vizu-
ális élményekre
céloznak, mint a-
hogy azok nem is
jönnek létre. Egy
etnológiai kutatás-
ból származó pél-
da a navajo indiá-
nok egyik gyógyító
rituáléja a Night-
way Ritual, „Az

éjszaka útja”. Ôsi kultúrájuk szerint a
navajok még ma is egy vadász törzs,
amelynek társadalmában egyenlôség
uralkodik. Sem az emberek, sem a szel-
lemek világában, azaz isteneik világá-
ban, nem létezik parancsuralom, és az
istenek semmiféle módon nem uralkod-
nak az embereken. E helyett, az emberek
és az istenek közösen, a kozmosz egyete-
mes mintájára veszik egymást körül. A
bûn nem létezik, az elôször csak a föld-
mûveléssel jelenik meg. A még mindig
mûködô vadász törzsek közül, ahol a
fennálló szokások máig érvényesülnek,
történhetnek tévedések és ballépések is,
például egy rituálé elfelejtése, vagy vét-
kezés a törzsi  magatartások szabályai
ellen. Ez okozza a harmónia megbomlá-
sát, a betegséget és ennek nem csak a be-
teg szenvedése a következménye, ha-
nem az, hogy a szépség helyét a csúf és a
gyûlöletes veszi át. Az isteneknek, akik a
kozmikus rend részei, és az embereknek
érdekében áll, hogy a hibákat meg-
szüntessék. Az istenségek, lévén hatal-
muk nagyobb mint az embereké, maguk-
hoz ragadhatják a kezdeményezést, hogy
a harmóniát és a kozmikus rendet ismét
helyre állítsák.

Folytatjuk.

FELHÍVÁS!

Kedves R.A.I. Tagok!

Szeretnénk a közeljövôben,

rendszerezett formában,

az általatok Reikivel,

AROLO-val és TIFAR-ral elért

gyógyítási eredményeket

összegyûjteni.

Ehhez küldjétek el részemre

gyógyulási eseteiteket, ha lehet

orvosi leletekkel dokumentálva.

Ha megfelelô mennyiségû anyag

összegyûlik, szeretnénk könyv

formájában megjelentetni

„R.A.I. Eredmények“ címmel.

Várom beszámolóitokat!

Tokár Ferencné (Jutka)

5700 Gyula Dózsa György u. 42.

Tel:  66/463 - 715

Kedves Olvasóink!

Reméljük, lapunkkal

örömet  szereztünk.

Szeretnénk
megkérni Önöket,

hogy ötleteikkel,

javaslataikkal,

és írásaikkal

segítsenek még gazdagabbá és

érdekesebbé tenni lapunkat.

Várjuk jelentkezésüket!

A CHRISTALL szerkesztôsége

Transzállapot elôidézése ritmikus dobolással
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Jobban, jobbatJobban, jobbatJobban, jobbatJobban, jobbatJobban, jobbat
a Reikiben!a Reikiben!a Reikiben!a Reikiben!a Reikiben!

Jobban, jobbatJobban, jobbatJobban, jobbatJobban, jobbatJobban, jobbat

Aki figyelemmel kíséri - akár
külföldön, akár belföldön - a
Reikiberkekben bekövetkezô

eseményeket, könnyen észreveszi: a
morál eltünôben van a Reikibôl. A Reiki
Alliance ( Reiki Szövetség, Tradicionális
Reiki) tagjai nem egészen tiszta esz-
közökkel harcolnak a R.A.I. tagjai ellen.
Vajon minden eszközt szentesít-e a cél?
Nekünk errôl más a véleményünk!
Elsôsorban a spiritualitással foglalkozó
embereknek kellene figyelembe venni-
ük a kozmikus törvényeket! Hogyan tör-
ténhet meg az, hogy egy ismert Reiki-
mester köztudottan szélsôségesen job-
boldali felfogású, és politikai meg-
gyôzôdésének hangot ad tanfolyamain?
Gazdagítja ez vajon a spirituális beál-
lítottságát? Megpróbáljuk példánkon
megmutatni, hogy mindez mennyire
gátolja a spirituális utat keresôket. Ha
megnézzük e hirdetés szövegét, rögtön
észreveszünk benne valamiféle ellent-
mondást: Jupp xxx*, Reiki-mester fela-
jánlja az embereknek, hogy örökre meg-
nyitja Reiki-csatornájukat, „hogy ezáltal
az univerzális gyógyító életenergia foly-
hasson át a kezeiden, hogy saját és más
emberek testét, szellemét, lelkét meg-
tisztítsa és harmonizálja“. A szándék dí-
cséretes - de sajnos, egyáltalán nem biz-
tos, hogy ôszinte! Ugyanis így folytatja:
„A Reiki nem mindenki számára elér-
hetô“, és „A Reikit olcsóbban ajánlani
annyi, mint értékét csökkenteni.“ Hát ez
remek! Én például a közeljövôben sze-
retnék venni egy VW Golfot. E hirdetés
után meggondolom: talán inkább kere-
sek egy drágább autószalont, hogy lega-
lább 90.000,- márkát fizethessek ezért a
népszerû autóért. Hiszen ÉN valami iga-
zán értékeset szeretnék vásárolni és a
magaménak tudni! Ha lehetséges, dol-
lárban fizetek, s megvárom a legked-
vezôtlenebb árfolyamot. Nos, Jupp xxx
úr, remélem, hogy Ön követni fogja a
példámat, hiszen minden bizonnyal nem
csupán egy autóval akar utazgatni, le-

nézve a gyalogosokat. A tele-
fonba így nyilatkozott: „Én a
tradicionális vonalat akarom
tisztán tartani!“ Nos, mûköd-
jünk együtt, s vegyük nagyító
alá a Golfok eladóit. Tehát,
aki legalább egy egyetemi
diplomával nem rendelkezik,
azt kizárjuk az eladásból. Mi-
lyen jó, hogy a Reiki isteni
energia, s mint ilyen, intelli-
genciával bír! Képzeljük csak
el a következô jelenetet: bea-
vatás. A beavatandó ül mes-
tere elôtt, és vár a beavatásra.
Jön a Reiki-energia, s véden-
cünk hangot hall: „Valóban
befizetted a 10.000 dollárt
ezért a beavatásért? Mert ha
nem, én megyek! Aki tény-
leg azt hiszi, hogy elôírhatja
Istennek, s az Ô energiájának,
hogy miként reagáljon, az
jobban teszi, ha a spirituali-
tás alapiskolájába kezd el is-
mét járni, és megtanulja az
alapvetô kozmikus törvénye-
ket. Igen, - eképp az ellenve-
tés - de az, amit a R.A.I. csinál,
az nem Reiki! A Reiki Szö-
vetség volt Nagymesternôje
röviden így fogalmazott:
„Minden Reiki.“ Talán Jupp
xxx úr többet tud a mesteré-
nél? Fogadjon el tôlünk egy
jótanácsot: „Ne vigye politi-
kai meggyôzôdését a spiri-
tualitásba! És ha igazán ra-
vasz, akkor egyszer  ellátogat
egy R.A.I. tanfolyamra. Ak-
kor talán majd megérti, hogy
mi is valójában a Reiki. SZE-
RETET! Ezzel az érzéssel
írtam ezt a cikket, mivel a
Bibliában is ez áll: „Aki sze-
reti fiát, megdorgálja azt.“

*a nevet megváltoztattuk

A hirdetés szövege magyarul:

Tradicionális USUI-rendszerû természetes gyó-
gyítás. Jupp xxx Mikao Usui, Chujiro Hayashi,
Hawayo Takata és Phyllis Lei Furumoto közvet-
len spirituális vonalában áll.

1994. március 18-20 1.fok Nonweiler 350.-DM
1994.április22 24 fok Köln 350,-DM
1994 április 15-17 1.fok Vulkaneifel 350,-DM
éjszakai szállással

E hétvégék valamelyike után Jupp xxx segítségé-
vel Reiki-csatornává válsz, hogy ezáltal az Uni-
verzális Gyógyító Életenergia áramolhasson a
kezeiden át, hogy magad és mások testét, szelle-
mét és lelkét megtisztítsa és harmonizálja. Az 1.
és 2. fokú képzés, és a Reiki-mesteri beavatás a
tradicionális, Usui-rendszerû természetes gyó-
gyítást eredményezi.

„Túl drága a Reiki?“ Igen, néha így van. De
az ember megkapja azt, amiért fizet. A Reiki
nem mindenkinek elérhetô, miként egy igényes
és nagy erôt kívánó tanulmány elvégzésére nem
mindenki alkalmas. Elvileg igen, de gyakorlatilag
nem mindenki képes arra, hogy teljesítse és
áldásossá tegye a  munkát, amely ahhoz szüksége-
s, hogy ezzel az energiával kapcsolatba tudjon
kerülni és kapcsolatban is maradjon vele. Az
alacsonyabb árnak csak az az eredménye, hogy
kevésbé értékes amit kapunk és nem ugyanaz mint
ami eredetileg elvárható.
Reiki I. fok: 350 DM
Reiki II.fok: 1.200,-DM, legalább három hónap-
pal a Reiki 1.fok után.
Reiki Mester/Tanár: 10.000,-US Dollár, lega-
lább két évvel a Reiki 1.fok után.
Házaspárokés élettársak 25% kedvezményt kap-
nak a II.fokig.

Kérje a „tradicionális Usui-rendszerû termés-
zetes gyógyítás Reiki-mesterei“ listát!
1994.április 20-án, 19.00-21.00 óráig ingyenes
tájékoztató elôadás: Mi a Reiki?
Telefonos bejelentkezés szükséges! Reikis klub-
estek csak a tradicionális vonal beavatottjainak.
Felvilágosítás és bejelentkezés:

Jupp (Jóska) xxx, gyakorló gyógyító
D-50668 Köln

Tel.: xxxx/xxxxxx

CHRISTALL - Tiszta
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Köhögés - szamárköhögésKöhögés - szamárköhögésKöhögés - szamárköhögésKöhögés - szamárköhögésKöhögés - szamárköhögés

 Házipatika

Köhögés elleni ital

Hozzávalók:
 egy kifacsart citrom leve
háztartási ecet
glicerin (gyógyszertári)
akácméz

Felezzünk el egy citromot, csavarjuk ki a levét, és lefedve tároljuk. A két kicsavart
citromfelet állítsuk egy-egy tojástartóba. Egy kevés (fogyasztásra alkalmas) háztar-
tási ecetet forraljunk fel, majd a héjakat töltsük meg félig a forró ecettel. Ezután
töltsük tele az egyik héjat glicerinnel, a másikat akácmézzel. Hagyjuk az egészet
állni, tartsuk hidegen, amíg folyékony nem lesz. Végül keverjük össze a citromlével.
Ebbôl vegyünk be óránként egy teáskanállal, amíg el nem múlnak a panaszok.
Ez a köhögés elleni ital egy régi cigány recept.  Különösen hatásos szamárköhögés
esetén. Kisgyermekeknek és csecsemôknek is nyugodtan adható.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Köhögés elleni tea

Görcsös köhögés esetén: 2-3 teáskanál összetört kakkukfûlevelet (kerti kakukkfû)
öntsünk le két csészényi forrásban lévô vízzel, tartsuk forrón, és hagyjuk 10-15
percig lefedve állni. Ezt a mennyiséget a nap folyamán kortyolgatva igyuk meg.

Légcsôhurut esetén: 1 evôkanál lándzsás útifüvet (körülbelül 5g) forrázzunk le két
csészényi forrásban lévô vízzel, édesítsük mézzel vagy cukorral, s az egészet
körülbelül 5-10 perc alatt kortyolgatva igyuk meg.

Váladékos légcsôhurutnál, kivált, ha ez gyulladásos folyamattal is együtt jár
(például torok-orrhurut és homloküreg-gyulladás): 1-2 evôkanál jól összetört zsá-
lyalevelet 1/2-3/4 liter forrásban lévô vízzel öntsünk le és hagyjuk állni egy fél órát.
Erôs izzadás esetén inhaláláshoz adhatunk 30-50 csepp zsályatinktúrát is a vízbe. A
légutak és a homloküreg idült vagy gyulladásos megbetegedése eseténalkalmazzuk.
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ket. Errôl azonban többet nem beszélhe-
tek, lévén annyira titkos, hogy még jó-
magam is csak nagyvonalakban vagyok
tájékozott, s még így is én tudok a legtöb-
bet.
Ch.: Kedves mester! Tudjuk, hogy
kezdettôl fogva figyelemmel kíséri egyes
Reikiszervezetek tevékenységét hazánk-
ban. Ha errôl szólna néhány szót...

KáPé: Ôszintén szólva vártam a
kérdést, számítottam rá. Nos, hogy egé-
szen az elején kezdjem... volt egy jelené-
sem.
Ch.: Ki jelent meg? Dr. Usui? Vagy
talán maga Jézus?

KáPé: Nem, nem, bár megjegyzem,
hozzájuk hasonló, kivételes személyi-
ség.
Ch.: Az olvasókkal együtt kiváncsian
kérdezem: ki?

 KáPé: Drága jó Stanci néném. Medi-
táció alkalmával jelent meg nekem, alak-
ját ragyogó fény övezte, bal kezében
tündöklô bádogcsillagot, jobb kezében
egy rejtélyes „hanyatt-homlok“ feliratú
táblát tartott. Így szólt: Fiam, ha rám
hallgatsz, azt csinálsz amit akarsz, de té-
len vegyél fel meleg alsót, mert könnyen
felfázol! E csodás jelenés üzenete az volt
számomra, hogy felvegyem a harcot a
mindent elsöprô diszkont-Reiki áradat
ellen, s leleplezzem azt az aknamunkát
amit egyesek folytatnak.
Ch.: Mire gondol konkrétan?

KáPé: Kérem ezek vidámak, boldo-
gok, fittyet hánynak mindenféle ener-
getikai védelemre, egyszóval: ôrültek.
Sajnos a  helyzet egyenesen katasztrofális.
Már annyian vannak, hogy Dunát lehet-
ne velük rekeszteni és a laikusoknak
fogalmuk sincs milyen hatalmas veszé-
lyeket rejt magában a diszkont-Reiki
beavatás! Mint már említettem, a beava-
tottak nagy hányada megôrül. Szakértôk
olyan esetekkel is találkoztak, hogy e-
gyes beavatottak éjjel álmukból felriad-
va hirtelen vajat kentek a fejükre, miköz-
ben Máté Péter méltán népszerû és köz-
kedvelt „Elmegyek“ címû örökzöld slá-
gerét énekelték baszk nyelven, ráadásul
visszafelé!

Ch.: Ha jól értesültem sikerrel gyógyított
meg számos ilyen beavatottat. Ecsetelné
számunkra módszere lényegét?

KáPé: Módszerem valóban hatásos,
és szakértôk egyöntetû véleménye
alapján valószínûleg az egyetlen és ki-
zárólagos gyógymód. Sajnos csak nagy
vonalakban beszélhetek róla, hiszen itt
titkos technikáról van szó. Elsô lépés-
ként gondoskodom önmagam megfelelô
levédésérôl; ez a mûvelet mintegy más-
fél-két napot vesz igénybe. Ezután a
kitûnô minôségû, többszörösen tesztelt,
úgynevezett „long life“ technológiával
készült, amerikai „Astral“ típusú fûré-
szemmel a beteg aurarétegeket leválasz-
tom, majd egy kiváló német, „Spricc“
márkájú auratisztító spray-vel leperme-
tezem. Ezután következhet az immár
egészséges réteg visszahelyezése.
Ch.: Na, ez már döfi!

KáPé: És ez még nem minden! A
csakrák kikalapálásáról még nem is be-
széltem!
Ch.: Tudomásom szerint nehezményezi,
hogy egyes Reikiszervezetek olcsóbban
tartják a tanfolyamaikat...

KáPé: Felháborító! Nemcsak boldog-
boldogtalan Reikis lehet náluk, de még
ráadásul pénzt is kérnek a beavatások-
ért!
Ch.: De hiszen Ön is pén...

KáPé: Az egészen más! Én csak az
energiacsere elvét követem, és fôleg meg-
válogatom, hogy kit engedek hozzájutni
a Reikihez. Elvégre: „ne szórd gyöngyei-
det disznók elé...“
Ch.: Végezetül megosztaná hitvallását a
CHRISTALL olvasóival?

KáPé: Nagyon szívesen! A szeretet
Istenét hirdetem, de ha nem hiszel ne-
kem, jól vigyázz, könnyen megjárhatod!

Kötözködöff Péter. E név fo-
galommá vált kis hazánk-
ban. A magyar ezoterikus-

szellemi élet kimagasló fárosza, szel-
lemóriása, kinek hatása és jelentôsége
egyszerûen felmérhetetlen. Magányos
lovagként vívja harcát a sötétség erôi
ellen, lankadatlanul küzdve az Igaz-
ság nemes, lobogó zászlaját a magas-
ban tartva, ragyogó példaként áll
mindannyiónk elôtt. Az elfoglalt mes-
ter otthonában fogadta a CHRIST-
ALL riporterét, s válaszolt kérdéseire.

CHRISTALL: Kedves Kötözködöff úr!
Ha értesüléseink pontosak, jelenleg Ön
az egyetlen élô mester, aki Reiki
oktatásra jogosult hazánkban.

Kötözködöff: Nos, kedves barátom,
Ön téved. Illetve a megfogalmazása nem
pontos. Természetesen van néhány mes-
ter még, aki rajtam kívül rendelkezik az
oktatás jogával, de anélkül, hogy sze-
rény személyemet túlságosan is az elô-
térbe tolnám, meg kell jegyeznem, hogy
számos szakértô egybehangzó véleménye
alapján munkásságom irányadó a töb-
biek számára. Gondolok itt elsôsorban a
megjelenô írásaimra és a szép számmal
megtartott elôadásaimra. Ó, igen igen,
tudom mit akar mondani... természete-
sen valakinek vezetnie kell a többieket,
irányt mutatni, segíteni a tanítványokat.
Ily nagy felelôsséget csak kevesen képe-
sek hordozni. Higgye el, nem könnyû.
Ch.: Ön erôsen ellenzi, hogy a Reikinek
nagy propagandát, reklámot csinál-
janak. Miért?

KáPé: A Reiki tradíciója szakértôk
szerint mintegy 150 éves múltra tekint
vissza. Kell-e különösképpen hangsú-
lyoznom, milyen óriási e hagyomány
jelentôsége? A legkisebb megingás, a
legjelentéktelenebb eltérés a tradíciótól,
végzetes következményekkel járhat! A
tanítványok toborzásának a módja
ugyanaz kell legyen mint 150 évvel ez-
elôtt. Sôt! Ha lehet, még nagyobb ti-
toktartásal kezelendô, mint annak ide-
jén. Járjuk az utcákat, és titokzatos kéz-
jelekkel hívjuk a Reikire érett személye-

Ko(z)mikus
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1995: a fejlôdés éve a CHRISTALL-lal!
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nem csak egy misztikus szám,

hanem a CHRISTALL egy éves elôfizetési díja.

Bewußtsein - Heilen - SpiritualitätGyógyulás - Tudatosság - Spiritualitás

52 színes oldalon
az Önt érdeklô témák!

A CHRISTALL - hoz

egyelôre kizárólag elôfizetés útján lehet hozzájutni.

Kérjük, hogy a  mellékelt csekken szíveskedjenek feltüntetni

a tagsági számukat (a névcimkén található), és a pontos címüket!

Barátai, ismerôsei is megrendelhetik a lapot,

amennyiben az elôfizetési díjat átutalják az alábbi számlaszámra:

Konzumbank Orosháza, MNB: 269-98978- K04-77701



Az idôtlen bölcsesség üzenete

Fény kiadó

Hamarosan megjelenik
az atlantisz világa sorozat elsô kötete,
F.E. Eckard Strohm: Atlantisz angyalai

címû könyve
(Megjelenés:1995 január)

Elôkészületben:
Atlantisz világa könyvsorozatban:

Atlantisz mestertudása

Egy cigánykirály jövendölései
Kuatsu - A szamurájok titkai

Zenés hangkazetták:
Atlantisz angyalai - Meditációk, gyakorlatok

Tahanuna - Atlantiszi imák
Maranatha - Esszénus imák és meditációk

Az Atlantisz angyalai címû könyv már most megrendelhetô
a Fény kiadónál 2122 Dunakeszi Pf. 59 Tel. & Fax: 27/341-580
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5900 Orosháza Kossuth Lajos u.10-12. Tel.& Fax: 68/413-680
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