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Itt vagyok
Szükséged van rám? Én itt vagyok.
Te nem láthatsz engem, mégis én vagyok a fény, ki téged láthatóvá tesz.
Te nem hallhatsz engem, mégis szólok hangodon keresztül.
Te nem érzel engem, mégis én vagyok kezed ereje.
Hatással bírok, bár nem érted útjaimat.
Alkotok, bár nem ismered fel mûveimet.
Nem vagyok természetfölötti jelenség.
Nem vagyok misztikum.
Csak a tökéletes belsô csöndben, minden személyes dologtól távol, csak érzelem
és hit által tudhatod meg, milyen vagyok én.
Én itt vagyok mégis, hallom kérésed, és válaszolok.
Ha szükséged van rám, én itt vagyok.
Még ha letagadod is, én itt vagyok.
Akkor is, ha elhagyatottnak érzed magad, én itt vagyok.
Még félelmeidben is, én itt vagyok. Még kínjaidban is, én itt vagyok.
Én itt vagyok, ha imádkozol, akkor is, ha nem.
Én benned vagyok, és te énbennem.
Csak tudatodban érezheted elválasztva tôlem önmagad, hiszen a „te“ és „én“
fogalmának fátyla csupán a tudat szintjén létezik.
Ám csak tudatosan ismerhetsz és élhetsz meg engem.
Küldd el balga félelmeidet szívedbôl!
Ha már nem állsz többé önmagad útjába, én itt vagyok.
Te egyedül nem tehetsz semmit, ám én mindent megtehetek. És én mindennek
része vagyok.
Bár nem akarod látni a jót, az mégis itt van, hiszen én itt vagyok.
Én itt vagyok, mert itt kell lennem, mert létezem.
Csak bennem van értelme a világnak, tôlem kapja formáját, csak általam lép
elôre.
Én vagyok a törvény, mely bolygókat mozgat és élô sejteket növeszt.
Én vagyok a szeretet, mely tejesíti a törvényeket.
Én vagyok a biztonság. Én vagyok a béke. Én vagyok az egység. Én vagyok a
törvény, mely szerint élsz. Én vagyok a szeretet, melyben megkapaszkodhatsz.
Én vagyok a biztonságod. Én vagyok a békéd. Én egy vagyok veled. Én létezem.
Még ha felhagysz is keresésemmel, én nem tagadom meg magam tôled.
még ha bizonytalan is a bennem való hited, az én hitem benned nem inog meg,
mert ismerlek, mert szeretlek.
Én szeretlek Téged. Én itt vagyok.

Ideje megváltoztatni
az értékviszonyokat

J

elen számunkban a pénz és a gyógyítók, a gyógyítás kényes témájával foglalkozik a „Mamutkongresszus helyett mammonkongresszus”
címû cikkünk. A CHRISTALL szándékosan vette elô ezt a témát - nem csak azért,
mert a XII. baseli PSZI-Kongresszus egyik
központi témája volt, hanem inkább azért,
mert eljött az ideje, hogy kultúránk és
társadalmunk kirívó aránytalanságáról beszéljünk. Szeretnénk mi is hozzájárulni,
hogy végre egészséges és mértékadó arány
alakuljon ki. Azt az aránytalanságot értjük
mi ezalatt, amely a nagyszerû, a csodálatraméltó, úgynevezett „szociális szolgáltatások” területéhez tartozó telejesítményekre és azok tervszerûen, direkt módon
történô alulfizetettségére vonatkozik. Hasonlítsuk csak össze például egy öregek
otthonában, kórházban, vagy fogyatékos
emberek intézményében dolgozó nôvér
fizetését egy vegyipari vállalat vagy egy
városgazdálkodási intézmény középvezetôjének, esetleg egy profi teniszjátékosnak
a fizetésével. A fizetések és jövedelmek
összehasonlításakor, melyek egyrészt havi
„jellegûek” másrészt mértéktelen „bevételek” — nos, egy ilyen összehasonlítást
tekintve valóban megmutatkozik, hogy az
így egymáshoz viszonyított emberek bár
egyazon országban laknak, mégis egymástól távoli világban élnek. Természetesen
ismert elôttünk a helyreutasító vélemény
(mint ahogyan azt egy beszélgetés során
szinte cinikusan a szemünkbe vágták): az
almát nem lehet összehasonlítani a körtével. Pontosan ez a mi véleményünk is, és
ezért embereket hasonlítunk össze emberekkel. Mert pontosan itt kezdôdik az a
lakosság körében elterjedt félreértés, miszerint teljesen természetes, sôt éppenséggel törvényszerû, hogy a gondoskodó, életet ápoló és életet megtartó tevékenységeket nem értékelik sokra. Ennek megfelelôen ezeket kisebb mértékben is honorálják
(nincsenek megfizetve). Ezzel szemben a
köztudatban normálisnak és „Isten által
adottnak” számít, hogy például a tömegszórakoztatásban, a profi sportban, az ipar
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és a közigazgatás már középszintû vezetôi
is (a felsôbb szintû vezetôkrôl már nem is
szólva) kimagasló fizetéseket vesznek fel.
Eléggé közismert, hogy az ápolók, nôvérek és az „egészen egyszerû” terápiás
orvosok nagyszerû teljesítményt végeznek például a szellemi és/vagy testi fogyatékos emberek, megrokkant öregek, szociális rokkantak, kisiklott életû emberek,
segítségre szoruló egyedülállók ápolásakor, gyógyításakor. Szinte vég nélkül sorolhatnánk mindazokat, akiket szokás szerint csak „a társadalom lecsúszottjai” közé
sorolunk és kitaszítjuk ôket. Ám ezek a
társadalmi csoportok — az éves statisztika
megmutatja ezt teljes mélységében — évrôl évre nagyobbak lesznek. S amenynyit
ezeken a területeken, társadalmunk ezen
részein tesznek a segítôk és ápolók —
sokszor természetesen a háttérben maradva — ez naponta(!) súrolja az „emberfeletti” határát. Ezt nem hangsúlyozhatjuk eleget! Nekik nem tapsol felvillanyozva a
milliós publikum. Ez megmarad egy banális teniszadogatásnak, vagy egy futballedzô
egyesületváltásának.
Ezért, mert — úgy érezzük — eljött az
értékváltások ideje, és hogy rivaldafénybe
állítsuk, nyilvánosságra hozzuk és az emberek tudtára adjuk a nagyszerû teljesítményeket, a hétköznapok valódi „csodáit”
- ezért akar és ezért fog a CHRISTALL
társadalmunk és életünk elfeledett, és
mellôzött területeirôl hírt adni. Mert semmi kétség: itt a „mi” életünkrôl is szó van.
És arról is beszámolunk, mikor és hogyan
nehezítik, vagy nem ritkán akadályozzák
meg ezt az enélkül is nehéz, nagyon nehéz
munkát. Természetesen tudatában vagyunk
annak, hogy az említett félreértéseket és
aránytalanságokat nem tudjuk máról holnapra megváltoztatni. De elindulhatunk
azzal, hogy egy elfelejtett témát újból felszínre hozunk. Megérett, sôt túlérett már
az idô az értékek megváltoztatására.
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Az éghajlat — élôlény
Az elmúlt években és hónapokban egyre gyakrabban
hallhattunk vagy olvashattunk ítéletidôrôl. Viharok
ostromolják Európa partvidékeit, folyók lépnek ki medrükbôl
— szigetté változtatva a lakóházakat, az Alpokban iszap- és
kavicslavinák mosnak le szállodákat és utakat a völgybe,
Spanyolország kiszárad, miközben Japánon és az USA-n át
hatalmas, eddig ismeretlen méretû tornádók söpörnek
végig, házakat rombolva szét.

A

z elmúlt télen egész ÉszakAmerikát vastag hótakaró temette be, mialatt Európát ismételten az a veszély fenyegette, hogy
megáradt folyói miatt fullad meg. A biztosítási cégek a „hajukat tépik”. A hatvanas évekhez viszonyítva négyszeresére
növekedett a tengerpartokat pusztító viharok száma, és átlagos szélsebességük
is drasztikus módon megemelkedett. A
kárösszegek megtízszerezôdtek! A különösen veszélyes területeken a biztosító
társaságok kerülik a biztosítások megkötését. A viszontbiztosítók (azok a biztosítótársaságok, amelyeknél a különlegesen magas összegû biztosításokat a
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biztosító társaságok viszontbiztosítják)
az utóbbi idôben csaknem 1000 százalékkal emelték meg biztosítási díjaikat.
Mi történt Földanyánkkal? Átmeneti „köhögési rohama” van, vagy ez teljesen
normális jelenség? És meddig nevezhetô
normálisnak ez a jelenségsorozat? Évmilliókon át számos viharos idôt megélt
már Földünk. Milyen változások színtere lesz még? Hogyan tovább? Újabb meleg korszak jön — vagy talán jégkorszak? Ez lehet az utóbbi idôkben sûrûbben elôforduló természeti katasztrófák
oka?
Szeretnénk itt a Christallban egyszer
egy — tudományos szempontból vizsCHRISTALL

gált — „életrajzot” bemutatni az éghajlatról. Talán meglepô, hogy éppen egy
ezoterikus újságban jelenik meg - hiszen
semmi köze a gyógyításhoz vagy a gyógyultakhoz. Éppen mi, akik ezoterikával
foglalkozunk jobban hagyatkozunk érzéseinkre, mint a statisztikákra. Egy neves statisztikus szerint a statisztikák csak
akkor igazak, ha mi magunk hamisítottuk azokat. Miért hát ez a cikk a Christallban? Nos, nem akarunk elzárkózni a tudományos oldaltól, hiszen a gyógyításnál is a legjobb eredmények a gyógyítók
és az orvostudomány szakembereinek
együttmûködésébôl születnek. Az életben is csak az értelem és az érzelem
kiegyensúlyozott együttmûködésével
lehet tovább lépni. Másrészt éppen ebben a témában való elmélyülés ébresztett
rá bennünket, hogy milyen kicsik és sérülékenyek is az általunk elért dolgok.

Amirôl a régmúlt mesél…
De induljunk el a kezdetektôl. Milyen
volt Földanyánk éghajlata a múltban? A
múlt alatt nem az utóbbi évtizedekre kell
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Világ
gondolnunk, sôt az utóbbi évszázadok
összegzése is kevés eredménnyel járna,
hiszen földtörténetileg nézve ez az idôszak bolygónk egyetlen szívdobbanása
csak. Nézzük hát meg a múltat százezer,
sôt még több évre visszatekintve! De ki
az, aki eléggé idôs ahhoz, hogy errôl az
idôszakról beszámoljon? Az emberek
aligha, tehát máshol kell kérdezôsködnünk. Európai kutatók nem olyan
régen egy gleccsert vizsgáltak meg. Egy
ilyen óriás sok évet megélt már, melyek
rajta hagyták nyomaikat. Látható rajta a
hideg és meleg idôszakok váltakozása, a
szél munkája, a föld és a virágok pora,
melyek jégbefagyva kísérik ôt az idôk
útján.
Tudósok mintát vettek belôle, hogy
felfedhessék gigantikus testének titkait.
3000 méter mélyre fúrtak, mígnem a
fúró sziklába ütközött. Így hozzájutottak
egy 3 km hosszú mintához, amely bemutatta nekik az elmúlt 150.000 év történetét. Ahogyan egyre mélyebbre haladtak a
gleccser élettörténetében, kiderült, hogy
jóval többet élt meg élete során, mintsem
álmodni mernénk. Igaz ugyan, hogy az
utolsó 8000 évben nyugodt élete volt,
elôtte azonban annál mozgalmasabb! A
nagy jég- és melegkorszakról már tudunk. Errôl már beszámoltak azok a sziklák és tengerek, melyeket más gleccserek hagytak hátra Közép-Európában, mi-

után visszahúzódtak. De meglepôen
új volt az, hogy a
hômérséklet igen
gyors ütemben is
változhat. Példa
erre a korai Triász
korban történt ingadozás körülbelül
12.900 évvel ezelôtt. Az utolsó jégkorszak már a vége
felé járt, minden
élôlény a melegebb
idôszakra készült.
A gleccserek lasÁrvíz Németországban
san visszahúzódtak
Európa és Amerika partjairól. De az égA befolyásoló tényezôk
hajlat újból megváltozott. 10 éven belül
hét fokkal esett az átlaghômérséklet. Ez
Hasonló eredményekkel szolgáltak
olyan különbség, amelyet például egy azok a tudósok is, akik földtani vizsgálavölgyben elterülô falu és egy másik, 1000 tokat végeztek. Világtengereink döntôen
méterrel e fölött fekvô hômérséklete kö- befolyásolják az éghajlatváltozásokat. A
zött mérhetnénk. A gleccser 1300 évig víz a legnagyobb természetes hôtároló
jeges maradt ugyan, de „nyugodt”. Ám közeg, és mivel földünk 70 százalékát
ezt követôen kevesebb mint öt év alatt víz borítja, a levegô és a víz közötti csere
újra a régi értéket mutatta a hômérô. A meghatározó éghajlati tényezô. Így gonglecserek újból olvadni kezdtek. Továb- doskodnak a világtengerek például a nap
bi hasonló példákat is találhatunk. Másik által felhevült egyenlítôi és a sarkköri
esetben például rövid idôn belül 14 fokot területek energiacseréjérôl. Egy, a nap
esett a hômérséklet, hogy aztán 70 évvel energiája által felmelegített vízfelület gikésôbb újra rohamosan emelkedjen.
gantikus áramlatban folyik (20-szor nagyobb vízmennyiséggel rendelkezik,
mint a világ összes folyója együttvéve)
lassú ütemben észak felé. Ebben a hatalmas víztömegben, amelyet a Golf-áramlat visz magával, olyan mennyiségû energia tárolódik, amelyet a világ összes erômûve sem lenne képes megtermelni. A
Golf-áramlat leadja útja során gigantikus hôenergiáját gondoskodva ezáltal
arról, hogy az éghajlati zónák 1500 kmrel eltolódjanak. Az áramlat melege nélkül ma Frankfurt am Main hômérséklete
olyan lenne, mint Alaszkáé. A Golf-áramlat melegörvénye Izland parjainál ér aztán véget. Miután eleget tett kötelességének mint hôszivattyú, a hatalmas áramlat
fejet hajtva három-négy kilométer mélyre merül le. Onnan folyik tovább —
vissza dél felé. Éppen ilyen melegáramlat — mint amilyen a Golf-áramlat is —
halad az egyenlítôtôl például az AntarkA kiszáradt föld — hamarosan megszokottá válik?
tisz irányába is. Lehûlve, útját befejezve
a déli Polár-tengerben ez az áramlat a
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Világ
Weddel-tengerben merül el.
Ernst Maier-Reimer, a meteorológiai
Max-Plank Intézet munkatársának elmélete szerint ezek az áramlatok összefüggésben vannak a fent említett erôs hô-

Bár ez egyetlen példa a sok közül, de
további, a gleccseren folytatott vizsgálatok és földtani próbák is megmutatták,
hogy ilyen hirtelen éghajlatingadozások
nem csak a melegrôl hidegre vagy fordít-

lyamata. Az elmúlt 100.000 év történései alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy igenis létrejöhetnek hirtelen
éghajlatváltozások. Ezeket kiválthatja
például egy meteorit becsapódása vagy
egy vulkánkitörés, amely olyan hatalmas méretû, hogy portömege elsötétíti a
levegôt. A múlt valamely öröksége is
befolyásoló tényezô lehet.

Lehetôség — jövônkre nézve

„Egy ilyen óriás sok évet megélt már, melyek rajta hagyták nyomaikat”

mérsékletingadozásokkal. Amikor körülbelül 13.000 évvel ezelôtt Kanada és
Grönland gleccserei olvadni kezdtek,
gigantikus mennyiségû édesvíztömeg
került a Szent Lôrinc-áramlaton át az
Atlanti óceánba, miáltal ez a vízterület
sószegényebbé vált. A víz sótartalma
azonban döntô specifikus súlyára és ezáltal merülési viselkedésére. Az olvadáskor létrejött víz ezzel az óceánok által
létrehozott éghajlatcsere változásához
vezetett. Majd csak a sótartalom lassú
újraeloszlása után képes visszaállni a régi
ritmusba. Miután a víz Izland partjai
elôtt lemerült az óceán mélyére, körülbelül 2000 évig marad ott ugyanebben az
állapotban. Az éghajlati változások nincsenek hatással a vízre ebben a mélységben. A szakadatlan áramlás az, amely
hosszú idô múltán más helyen újra a
felületre hajtja. Ezzel együtt azonban
ismét évszázados tartalékok kerülnek a
felszínre (sótartalom és hô formájában)
ismételten befolyásolva ezzel a tengeráramlati ciklusokat. Így lehetséges az,
hogy emberi mértékkel mérve régi „emlékek” hatalmas tömege hullámzik fel a
felszínre befolyásolva ezzel újból az éghajlatot.
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va történt változás folyamán léptek fel.
A periódusok közepén, a látszólag stabil
jég- vagy melegkorszak idején is elôfordultak hirtelen ingadozások. Nem mindig a Golf-áramlat az, amely elôidézi ezt
a változást. Számos tényezô van, amely
az éghajlat komplex folyamatára hatással van. Így például a szén ugyancsak
nem elhanyagolható tényezô az éghajlat
szerkezeténél. Az égés vagy vulkáni tevékenység során a levegôbe kerül, ahol
jelenléte nem elhanyagolhatóan befolyásolja az éghajlatváltozást. Másrészrôl
azonban a szenet felveszi a tenger (az
algák). Itt is érvényesül az egyensúly,
amelynek felbomlása súlyos következményekhez vezethet. A meleg- és hidegkorszak változásainál a gleccserek is jelentôs szerepet játszanak. Fehér felületük visszatükrözik a napfényt. Ha melegszik az idô, és a gleccserek olvadnak,
kisebbé válik a fehér földfelület is. Ezáltal kevesebb fény verôdik vissza, és így
erôsödik a föld felmelegedése. A tudósoknak vizsgálniuk kell még, mely esetekben milyen tényezôk bírnak döntô
befolyással. Az újabb ismeretek birtokában számukra és számunkra is érthetôbbé
válik az éghajlatváltozások összetett foCHRISTALL

Nos — elérkeztünk napjainkhoz. Talán, mint ahogyan néhány tudós állítja,
valóban egy új melegkorszak felé haladunk. „Felôlem — mondják bizonyára
sokan — Egy pár fokkal melegebb igazán nem lenne rossz! Ha elképzelem,
hogy minden nap két-három fokkal melegebb lenne vagy felôlem akár néggyel
is, nem is lenne olyan rossz. Télen le
kellene mondanunk a hóról, vagy a fehér
karácsonyért még magasabbra kellene
utaznunk a hegyekbe. Ez talán érinti Svájc
és Ausztria téli turizmusát, de másokat...? Valóban olyan rossz lenne? Tényleg összefüggésben lenne ez az elôbb
említett természeti katasztrófákkal?”
A kérdés megválaszolása érdekében
ismét a múlttal kell elôször foglalkoznunk. Hogy valóban több vagy kevesebb
esô, sûrûbben elôforduló árvizek vagy
erôsebb viharok voltak-e, ez ma már
nem rekonstruálható. De más, ilyen idôszakokhoz kapcsolódó dolgok feltûnnek
a tudósoknak. A tengerszint erôsen függ
a föld hômérsékletétôl. Ha melegebb lesz

A gleccserbôl vett minta betekintést nyújt
az elmúlt 150.000 év történetébe

bolygónkon, elkezdenek megolvadni a
gleccserek. A pólusokon és a hegycsúcsokon köbméterek milliói várakoznak a
napra, hogy melege által megolvadhas-
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A tengeráramlatok kihatással vannak a hômérsékletingadozásokra. Bármilyen változás — mint például az óceán vizének felhígulása — módosítja az
éghajlatot. Ez a változás
nem csak az óceánok partjainál érezhetô, hanem a
szárazföldek belsejében is.
A Golf-áramlat hatása nélkül például Frankfurt a.M.
átlaghômérséklete olyan
lenne, mint Alaszkáé.

sanak. A múltban számos esetben megtették már, és hogy milyen hatalmas
mennyiségû édesvíz áramolhat a tengerekbe, azt aligha vagyunk képesek kiszámolni. Gondoljunk csak arra, hogy ilyen
olvadás volt valamikor az, amely a Golfáramlatot úgy felhígította, hogy az teljesen megállt. Hogy milyen gazdag is vízben a Golf-áramlat, azt már említettem.
És képzeljük el még ehhez, hogy a Golfáramlathoz vezetô olvadó vízfolyam csak
egy a sok közül. Az olvadó víz egy további csatlakozása a Bering-szorosnál
található Szibéria keleti vége és Kanada
között. Ám az olvadó víz legnagyobb
folyama egy meleg idôszak esetén a délisarki tengerbôl eredne. Itt szunnyadnak
bolygónk hatalmas jégkészletei. A kontinenst, amely nagyobb, mint Ausztrália
teljes egészében jégtakaró fedi. 1000 m
és még magasabb, jégbôl álló hegyek
merednek itt az ég felé. Gleccserek vándoroltak itt a tengerbe, részben több kilométernyi távolságokra a parttól. Földünk
jégtartalékának 80%-a az Antarktiszon
található. És ha melegebb lesz, ott is
megolvad a jég egy része. És ez a hatalmas mennyiségû víz belefolyik majd a
világtengerekbe, leállítva ezáltal olyan
melegáramlatokat, mint a Golf-áramlat,
és drasztikusan megemelve a tenger szintjét. Fordított esetben azonban ez a jégtömeg még vastagabbá válik. Kiterjednek
a jéghegyek és a gleccserek, a lehullott
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hó nem olvad majd el, nem kerül a folyókba, hogy az elpárolgott tengervizet
pótolja. Ebben az esetben azt eredményezné a folyamat, hogy a tengerszint
jóval alacsonyabb lenne.
Nos, ennyit a fantázia játékairól. De
mirôl is mesél múltunk, amely nem modell vagy tervezgetés, hanem élô realitás? Ismét a földkéreg vizsgálataitól kérhetünk tanácsot. A földkéreg pontosan
meghatározható korú növény-, virágporés kagylóleletei segítenek minket tovább.
Bizonyos területeken, meghatározott korokban történô elôfordulásuk alapján követhetôek a tengermozgások. Ezek a vizsgálatok, összevetve a hideg- és melegkorszakok elôfordulásaival megmutatták, hogy a Föld hômérsékletének már 3
fokos emelkedése is a tengerszint olyan
mértékû emelkedését idézné elô, hogy
Köln tengerparti várossá válna. Ezzel
egész Hollandia és Belgium 90%-a is víz
alá kerülne. Különbözô szigetek és szigetállamok, mint például a Maldív-szigetek, valamint Tokió, Athén, Bombay
vagy Hamburg az áradás áldozataivá válnának. Manapság Földünk lakosságának
nagy része a partok mentén él és ezáltal
direkt érintve lenne. Elképzelhetetlen
nagyságú menekültáradat rohamozná
meg a magasabban fekvô országokat. S
gondoljunk arra is, hogy ilyen esetben
nem csak városok és ezáltal emberek,
lakások és munkahelyek válnának az áraCHRISTALL

dat áldozataivá, hanem földünk termô
területeinek egyharmadát is elnyelné az
óceán.
Fordított esetben, a tudományos kutatások szerint, a jégkorszak idején a Temze a Rajna egyik mellékfolyója volt, és
az ember száraz lábbal kelhetett át a
kontinensrôl Angliába. Azonban ez is
megnehezítené életünket. A kikötôk és a
hajózás nem lenne képes olyan gyors
ütemben költözni, mint amilyen gyorsan
a tenger visszahúzódik. Ez évekre tönkretenné a tengerhajózást, ezzel együtt
pedig a halászatot és az áruszállítás nagy
részét is. Az olajiparnak is nagy érvágás
lenne. Másrészt a gleccserek kiterjedése
is szintén sok embert elüldözne lakhelyérôl. Az ilyenfajta folyamatoknál természetesen újabb életterek is kialakulnak: a meleg korszakban az enyhe klíma
lakhatóbbá teszi az északi területeket, a
jégkorszakban pedig a megváltozott parti területeken és sivatagokban új, hasznosítható területek alakulnak ki. Mindenesetre az emberi szervezôképességet
túlzottan meghaladná a hiretlen változás, amely megkövetelné a gyors költözködést. Bármilyen irányú kilengéssel is
járna egy jövôbeni világméretû hômérsékletváltozás, az emberiség számára úgy
az egyik, mint a másik irányú folyamat
súlyos problémákat jelentene. Ezt a következtetést könnyedén levonhatjuk a
távoli múlt megfigyelései alapján. Vagy
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Világ
vannak esetleg olyan események, amelyeket nem láthatunk, mert talán helyileg
meghatározottak, vagy egyszerûen csak
eltûntek nyomaik az évezredek során?
Segítségképpen figyeljük meg elôször a
közeli múltat!

ha az éghajlatváltozásokat bizonyítható
természeti katasztrófákkal hozzuk kapcsolatba. Itt is találunk feltünô példákat a
kapcsolatra az éghajlatváltozások, a katasztrófák erôssége és azok elôfordulásának sûrûsége között. Például az 1212-

A hatalmas méretû viharok figyelmeztetések lennének?

A közelmúlt tanulságai
Bár az utóbbi 8000 év során meglehetôs nyugalom honolt a Földön, de sokszor csökkent vagy emelkedett a hômérséklet fél fokkal. Ha ezeknek az elmúlt
századoknak a hômérsékletét összevetjük a történelem egészével, akkor rögtön
feltûnik, hogy minden meleg- vagy hidegperiódust egy vagy több, közepes
nagyságú népvándorlás kísért. Jöttekmentek „tengeri népek”, akik ellen az
egyiptomi fáraó, Ramszesz harcolt, indiánok, akik a meleg korban a Beringszoroson Ázsiából Alaszkába vándoroltak, és a hideg korszakban délre szorultak, szkíták, hunok, avarok és magyarok,
akik Európába özönlöttek, kelták, akik
északról hatoltak be Olaszországba vagy
germánok, akik lovaskocsikkal törtek be
Galliába a megfagyott Rajnán át (ma alig
képzelhetô el ezen a szélességi fokon,
hogy ez a hatalmas folyam képes legyen
ennyire befagyni). Ezek olyan esetek,
amelyek sejteni engedik, hogy a hômérsékletváltozások bizonyos területeken elviselhetetlenül nehézzé tették az életet.
Másabb képet kapunk azonban akkor,
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es hollandiai árvízkatasztrófa is, melynek során 300.000 ember vesztette életét, egy ilyen átalakulási idôszakra esik.
De számos gondolatot fûzhetünk ehhez a
témához anélkül is, hogy a múlt tanácsait
kérnénk. Amint megváltozik a hômérséklet, ez törvényszerûen maga után vonja
a csapadék változását is (a nyomástól és
párolgástól függôen) és ezzel együtt a
növényzet növekedését befolyásoló fontos paraméterek is megváltoznak. Sok
növény — az emberhez hasonlóan — el
kell, hogy „vándoroljon”. Ugyanez vonatkozik az állatokra is, amelyek követni
fogják élelemlelôhelyük változását. De
ha az éghajlatváltozás hirtelen következik be, a növényeknek és állatoknak nem
lesz elegendô idejük az alkalmazkodáshoz. Az evolúcióban ezáltal a változás új
fejezete kezdôdik. Ez nem lesz minden
és mindenki számára egyformán könnyû.
Úgy a növények mint az állatok is nem
egyformán alkalmazkodóképesek. Ez
kényszerû módon azzal a következménnyel jár, hogy egyes populációk közötti arányok eltolódnak, ami legtöbbször problémákat okoz. Elôször lassan
egy új ritmusnak kell kialakulnia. Két
CHRISTALL

apró példa: Az utóbbi években Európában nagyon enyhe telek jártak. Ez az
állapot ahhoz vezetett, hogy egy patkányfajta, amely egyébként csak évente
négyszer kölykezik, most éveken át hat
alkalommal is fialt. Természetes ellenségei nem voltak képesek ilyen változásra, és mivel az ember nem törôdött a
dologgal, létezik most egy skandináv
sziget, melyet a patkányinvázió lakatlanná tett.
A második példa a rovarokkal kapcsolatos. A hideg tél a faggyal elpusztítja
a rovarlárvák egy részét is. De ha a hideg
elmarad, vagy csak enyhe a tél, az elkövetkezô évben szokatlanul nagy mennyiségû kártevôvel kell számolni, amelyek
veszélyeztetik a termést és a természetet.
Így lehetséges az is, hogy néhány kimondottan ritka rovar idôközben igencsak
sûrûn fordul elô. A bajor tartományban a
múlt évben be kellett zárni egy városi
parkot, mert nagy számban fordultak elô
ott olyan rovarok, amelyek veszélyes
betegségekkel fertôzhetnek. Ha az állatok alkalmazkodnak vagy elkezdenek
vándorolni, akkor nem csak elvándorolnak, hanem be is vándorolnak. Ha a
hômérséklet emelkedik, számolhatunk
azzal, hogy a cecelégy Európában is meghonosodik, és ezzel együtt az általa terjesztett malária is. Ugyanígy bevándorolnak majd különbözô más kórokozók
is, amelyekkel mindeddig nem barátkozhattunk meg Európában, és amelyek ellen a mi immunrendszerünk még nem
„edzôdött” meg. A középkor egyik hidegebb periódusában az anyarozs gombája
élôsködött a nedves rozson. Lerohadtak
a végtagjai azoknak, akik ettek belôle. A
növények vándorlása magával hozza
majd a mezôgazdasági termôterületek
eltolódását is. Nem kizárt, hogy a világ
gabonamagtárát Indiának vagy Szibériának nevezik majd. Lehetséges, hogy a
narancs és az olivabogyó Csehszlovákiában terem. Már igen kis hômérsékletkülönbség lehetôvé tette a kelták számára,
hogy Angliában szôlôt termeljenek, vagy
a vikingek számára, hogy Grönlandon (a
név eredete grûnland= zöldország) mezôgazdasággal foglalkozzanak. Mikor
400 évvel azután, hogy a vikingek benépesítették Grönlandot, és újból csökkent
a hômérséklet, az északi emberek kény-
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telen kelletlen el kellett, hogy hagyják
lakhelyeiket.
De más idôjárási veszélyek is fenyegetnek. Normális években — így mondják a meteorológusok — télen igen magas a légnyomás Németország felett. Ez
a magas légnyomás bár megengedi, hogy
az idô lehûljön, de az Atlanti-óceán felôl visszatartja az alacsony légnyomású
levegôt és vele együtt a viharokat is
Közép-Európából. Az utóbbi években,
amikor olyan enyhe telek voltak, ez a
magas légnyomás csak gyengén éreztette hatását. Ez azonban lehetôvé tette,
hogy az óceáni, alacsony légnyomású
levegôrétegek mélyen behatolhassanak
az országba, és velük együtt esôk és
viharok söpörtek végig a vidéken. Többek között ez is egyik oka annak, hogy
az utóbbi években olyan sok áradás volt
Európában. További természeti katasztrófák alakulhatnak ki a hegyvidéken az
éghajlatváltozás miatt. A magasabb te-

dá válnak, amelyeket a megfagyott föld
évszázadokon át magába zárt, és akadálytalanul zuhannak majd a völgybe.
Hasonlóan rosszul áll a dolog a hegyi
patakokkal is. Általános hômérsékletemelkedés esetén tavasszal ezeknek nem
csak a normális mennyiségû hóolvadás
vizét kell elvezetniük, hanem a gleccserek visszahúzódásakor keletkezett vizet
is. Mindent egybevetve nem valami jók
a kilátásaink. Örülhetünk, hogy az elmúlt 8000 év olyan nyugodtan telt.

Sürgetô jelek
A természetnek e nélkül a nyugalmi
fázisa nélkül az emberiség fejlôdése is
másképp alakult volna. De vajon meddig
marad még ilyen nyugodt? Elképzelhetô-e, hogy a Föld idôközben stabil állapotba jutott? Olyan kérdés ez, amelynek
megválaszolása nem olyan egyszerû a

A pólusokon köbméterek milliói várakoznak a napra, hogy megolvadhassanak

rületeken, ott, ahol (jelenleg) nem nônek fák a szél és az idôjárás erôs hatással
van a hegyre. Idôvel repedések és szakadékok keletkeznek — kövek válnak
le. De ezek nem gurulnak le a völgybe.
A jeges magasság fogva tartja ôket a
hegyen. A jéggé fagyott víz körbeveszi
a leszakadt köveket és erôsen magába
zárja. Ámde ha melegebbé válik az idôjárás, és a fagyhatár magasabbra húzódik, akkor azok a kôgörgetegek szabad-
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tudomány számára. Már az idôjárásjelentés is olyan (bizonytalan) dolog,
ebbôl adódóan az eljövendô világ-éghajlat kiszámítása csak valószínûsítés. De
tényekre is támaszkodhatunk, amelyeket saját szemünkkel láthatunk. Évek óta
sok száz négyzetkilométerrel növekszenek sivatagjai. Évente olyan hatalmas
területek száradtak ki, mint Svájc maga.
Az Alpokban a gleccserek olyan magasra húzódnak vissza, mint ahol utoljára a
CHRISTALL

kôkorszak során voltak. A világtengerek
felmelegednek, hômérsékletük folyamatosan emelkedik, mégha csak tized fokokkal is. Amerikai mûholdak mérései
szerint a tengerszint évente 3 cm-rel
emelkedik. A perui öbölnél évek óta EL
Nino-t jeleznek. Az EL Nino a tenger
felmelegedése. Kialakulása pedig, ahogyan azt az elején említettük, a pacifikus
hôszivattyú gyengülésébôl ered. Az EL
Nino hatással van a teljes világéghajlatra
- a megváltozott tengeráramlatok Ausztráliában terméskimaradáshoz, Kaliforniában áradásokhoz vezetnek, befolyásolják a monszunt Délkelet-Ázsiában és
nem utolsó sorban részben okai Amerika
utóbbi négy kemény telének is. De így
fest a dolog a passzátszéllel is. Ez a keletnyugati légáramlat nedves, hideg levegôt szállít a dél-amerikai kontinensre. Itt
is erôs gyengüléseket és irányváltozásokat mértek. A szelek nélkül azonban nem
mûködhet rendesen a hôcsere az óceánok és földrészek között, és elmarad az
esô. Úgy néz ki, mintha dagadó vitorlákkal suhannánk egy újabb felmelegedés
felé. De hogy megnyugodjanak a kedélyek, meg kell, hogy jegyezzük, hogy jó
20 évvel ezelôtt éppen fordítva álltak a
dolgok. Mint ahogyan tudjuk, a klíma
nagyon gyorsan és extrém módon képes
megváltozni. Csak egy lökés kell neki,
az irányító tényezôk egyikének befolyásolása és máris…! Ez az oka annak, miért
is ülésezett a múlt évben Rióban, ebben
az évben pedig Berlinben a Klímakonferencia. Ma már tudjuk, hogy technikai
fejlettségünk és életkörülményeink nem
kis hatással vannak világunk éghajlatára. Ezért tárgyaltak politikusok és tudósok órákon át, hogyan is kellene reagálnunk. Mit tehetne a világ gazdasága,
hogy csökkentse az éghajlatot befolyásoló hatásokat. Sokat beszéltek, ám a
legtöbb résztvevô úgy érzi, mindaddig,
amíg nincsenek az összefüggések száz
százalékosan bizonyítva, nincsenek abban a helyzetben, hogy döntô változtatásokat vezethessenek be. A politikusok
éppúgy, mint a tudósok százalékokhoz
és valószínûségekhez ragaszkodnak.
Tegyünk hát mi másképpen! Próbáljuk
megérezni! Figyeljünk, mit akar mondani nekünk Földanyánk!
S. Deutsch
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Hangpróba

Maranatha!
A Krisztus-korszak imái
Több okból is meglehetôsen nehéz olyan dologról írni, mint
F.E. Eckard Strohm Maranatha! címû kazettája. Személyes
érzéseket, élményeket kellene átadnom e sorokon keresztül,
s ez szinte lehetetlen feladatnak tûnik. A lélek finom
rezdülései nem adhatók át szavakkal, csak lélektôl lélekig
— és végtelen az a távolság, amely a tollat fogó kéz és a
papírlap között feszül.

E

gy gyönyörû légbuborékot is
csak a víz alatt tudunk meg
csodálni. Ha a felszínre akarjuk hozni, hogy másoknak is megmutassuk, akkor szertefoszlik, semmivé válik.
Mégis, meg kell próbálnom valamit
átadni abban a reményben, hogy mindazok, akik hallgatják majd a Maranathát, hasonló élményeket és érzéseket éljenek át, mint e sorok írója. S ha
széles mosollyal egymásra néznek,
szavak nélkül is értik majd egymást...
Soha nem felejtem el, amikor elôször hallottam a Maranathát: újra és
újra az a lenyûgözô, leírhatatlan érzés
kerít hatalmába, mint akkor. Egészen
halkan, szellôsen megszólal néhány
hang, olyan, mint amikor a sötétségben felvillanak az elsô aprócska pislákoló fények; s mire a kórus egy soha
sem hallott, gyönyörû gregoriánba
kezd, ott áll a lélek ünneplôbe öltözve, készen arra, hogy Teremtôjével
szemtôl szemben álljon. Valami komolyság vesz erôt az emberen, de
nem a szokásos, kívülrôl magunkra
erôltetett higgadtság. Nem, itt valami
egészen másról van szó. A lélek komolysága ez. A léleké, amely érzi
Isten közelségét. Boldog-szomorú találkozás: boldog, mert újra átélhetjük
azt a mindent átölelô szeretetet, amelytôl oly távol kerültünk s szomorú is
egyben, mert e találkozás nem végleges:
vissza kell térnünk ugyan hétköznapi
világunkba, lélekben azonban megerô-
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södünk, ami enyhíti az újbóli elválás
fájdalmát. Olyan ez, mint amikor a kimerült, elcsüggedt és szomjazó vándor az
éltetô forrás vizével csillapítja kínzó
szomjúságát, hogy új erôre kapva foly-

F.E. Eckard Strohm

Fény kiadó

Az esszénus szövegek mediális úton
jutottak F.E. Eckard Strohmhoz, s jelenkori felbukkanásuk korántsem a véletlen
mûve: megjelenésüket a beköszöntött
Krisztus-korszakkal kell szoros összefüggésbe hoznunk. A Krisztus-korszakban az egész teremtés, és vele természetesen az ember is, magasabb rezgésszintre került. Ezek az imák az Új Kor spirituálisan fogékony és tudatos emberének
fohászai.
Sikerült meggyôzôdnöm arról, hogy
a szövegek jelentésükön túl rendkívül
magas energetikai rezgéssel bírnak. Történt ugyanis, hogy egy alkalommal nagyon szerettem volna a zenés kazettát
meghallgatni, de nem volt nálam csak a
szöveges német változat. A német
nyelvet sajnos nem beszélem, viszont ennek ellenére betettem a magnóba a kazettát, mert nagyon vágytam újra hallani a Maranatha ismerôs, ám mégis mindig új hangjait.
Ahogyan feküdtem kellemesen ellazulva, eddig ismeretlen érzés vett
rajtam erôt, s meg sem kísérlem,
hogy leírjam, mert ez lehetetlen. Ösztönösen a szövegre kezdtem figyelni, s bár nem értettem a szavakat,
értelmük, tartalmuk eljutott hozzám,
s valahol legbelül megérintettek.
Mint a kiszáradt föld a lágy esôt, úgy
itta lelkem mohón ezt az érzést. A
zene — amely az „Atlantisz angyalai” címû kazettáról már ismert
Thomas Hemming és Henning
Schmitz alkotói munkáját dicséri —
és az imák harmonikus egységet képeznek, és ebben a csodálatos harmóniában részesülhetünk minden
egyes alkalommal, ha meghallgatjuk a kazettát. Maranatha...Urunk,
jöjj!
N.L.

tathassa útját. A Maranatha üzenete: lélek, emlékezz, honnan jöttél és hová tartasz!
CHRISTALL
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Hangpróba
MARANA
THA — az alkotó szemével
MARANATHA
A Maranatha ôsi, héber, pontosabban
arámi szó. Az arámi nyelv Jézus anyanyelve volt. Maranatha annyit jelent:
Urunk, jöjj! Az esszénusok várták Jézus
— a megjövendölt Messiás — újra eljövetelét. A Maranatha szóval fejezték ki
vágyukat, reményüket, elvárásukat, hogy
eljöjjön a Messiás. A szó jelentésének az
eredete ihletett meg, hogy ezt a kazettát
megjelentessem. Azért van szükség rá,
hogy ebben a korban, az apokalipszis
végsô szakaszának kezdetén megértsük,
hogy nekünk is szükségünk van a Messiásra, Isten küldöttére. Ezt az érzést másoknak is szeretném átadni.
A szövegek és imák egy része a megta-

Nehéz volt a szövegekhez illô zenét
komponálni. Ez a következô módon történt: éjszaka ajándékozták nekem, mint
lelkem egy részét, illetve lelkem emlékezett vissza rá. Reggel a fülemben csengett ez a dallam. A következô nehézség a
zeneszerzô megtalálása volt. Azt a komponistát kerestem, aki olyan érzékeny és
nyílt tud lenni, hogy hajlandó átvenni az
információkat, amelyek szóban, telepatikusan és hangszeres bemutatás útján
jutnak el hozzá. És természetesen képes
ezen információk segítségével komponálni. Nagyon boldog vagyok, hogy
Henning Schmitz úrban rátaláltam a
megfelelô zeneszerzôre, és hogy együttmûködésünk
ilyen sikeres
volt.
A zene különbözô elemekbôl áll. Az
egyik legfontosabb elem a gregorián kórusok
éneke. A maguk ünnepélyes, reményteljes és vágyteljes hangulatával nagyszerûen aláfestik a
szöveg jelentéA híres barlang, ahol a Qumran tekercseket megtalálták.
sét. Ezek a gregorián énekek a
lált esszénus tekercsekbôl származik, míg zene fô részeiként hallhatók a kazetta
a másik részt angyalaim közvetítették elején és végén is.
nekem. Az esszénusok ezeket az imákat
A zene és szövegek váltakozása rebizonyos ünnepeken közösen vagy a meg- ményt kelt a hallgatóban. Segít a nehéz
szabott idôben történô imádkozáskor idôkben a hétköznapi problémák megolmondták el. Amikor nem együtt imád- dásában, melyek sokszor tûnnek apokakoztak, egyikôjük felolvasta az imát, a liptikusnak. Ilyenkor megoldást nyújttöbbiek pedig utánamondták.
hat a Maranatha.
Ma az imák jelentését nem értelemAdjon reményt a további generációkmel, hanem érzelemmel, a szívünkkel nak majd az apokalipszis végén! Bízom
kell megértenünk. A kazettán van egy benne, hogy a Maranatha még akkor is
szöveg, melynek címe: Én vagyok. Az létezni fog. Ezt akartam kifejezni ezzel a
elsô részében az esszénusok vágya két kazettával. Remélem, hallgatóim is
fejezôdik ki, hogy a Messiás eljöjjön. A át tudják ezt érezni. Sok olyan embert
második rész pedig arról szól, hogy a ismerek, akik nehéz helyzetekben folyaMessiásnak bizonyos feladata lesz. Így matosan hallgatták a kazettákat, melyek
pontosan körvonalazódik, hogy ki és mi erôt adnak a problémák leküzdéséhez.
ô.
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Az idôtlen
bölcsesség üzenete
Fény kiadó
F.E. Eckard Strohm Atlantisz angyalai
Vászonkötésben, védôborítóval,
12 színes képpel.
A harmadik, módosított példány
ára: 899 Ft
F.E. Eckard Strohm
Atlantisz mestertudása
Vászonkötésben, 22 tarotkártyával.
Ára: 999 Ft
F.E. Eckard Strohm Atlantisz angyalai
meditációs és zenés kazetta csomag
Ára: 899 Ft
SHAH-RONG
az atlantiszi mesterek játéka
A játék kézi munkával, fából készült
Ára: 1999 Ft
CHRISTALL
nemzetközi ezoterikus folyóirat
Megjelenik negyedévenként
Két példány elôfizetési ára: 598 Ft
ÚJ!
F.E. Eckard Strohm Maranatha!
Új kazettacsomag, melyen esszénus imák
és zene hallható.
Ára: 999 Ft
ÚJ!
Gipsy King — A cigánykirály
jövendölései
Olvassa érthetôen, hogy mit hoz a jövô.
Vászonkötésben, védôborítóval.
Ára: 549 Ft
A termékek megrendelhetôk a
Fény kiadó irodájánál:
2122 Dunakeszi Pf. 59
Tel. & Fax: 27/341-580
és a R.A.I. Magyarország
központjainál:
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
Az elôfizetések postaköltségét a
Fény kiadó vállalja!
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Interjú
„Interjú Jézussal“ - 3. rész

„A nép legyôzi az
egyházfejedelmeket“

E

zzel a harmadik résszel zárja
egyelôre a CHRISTALL az
„Interjú Jézussal“ címû dokumentumsorozatát. Ebben a részben olyan
kérdésekkel foglalkozunk az elmúlt részben megjelent kérdések kapcsán, amelyekre a válaszok már az elôzô fejezetekben is egészen új, korszakalkotó perspektívákat nyitottak. Ebben a harmadik
részben olvasható válaszokból és magyarázatokból is olyan dimenziókat ismerhet meg a CHRISTALL - olvasó,
amelyekrôl (így) bizonyára még nem
hallott. A CHRISTALL folytatja majd a
médiumi beszélgetések sorozatát. Szívesen vesszük ezzel kapcsolatosan az
olvasói javaslatokat, hozzászólásokat is.

„Shalom Aleijem!“
CHRISTALL: „Aleijem Shalom!“
„Üdvözöllek Benneteket!“
CH.: „Légy üdvözölve, Raziel! Ismét azért
jöttünk össze, hogy a CHRISTALL számára kérdéseket tegyünk fel folytatva a
Jézus interjút. Az utolsó alkalommal rákérdeztünk Jézus valódi sírhelyére, és
azt az igencsak meglepô választ kaptuk,
hogy Jézus sírja Franciaországban található. Egy ehhez kapcsolódó kérdést
szeretnénk feltenni: Bizonyos értelemben készakarva történt az, hogy Jézus
Franciaországban halt meg és ott temették el? Ha igen, milyen szándékkal történt ez, ha a jelen krisztusi és egyházi
életre való hatásait vesszük alapul?“
R./J.: „Igen, valóban szándékos
volt. Fontos volt, hogy a sír Európában legyen, mert Európából kiindulva fogja a harmadik Krisztus befejezni mûvét, a megváltást. És ebben az
összefüggésben a sír nagy szerepet
játszik.“
CH.: „Hallhattuk továbbá, hogy még
nem jött el az idô, hogy Jézus sírjának
helye ismertté váljon, és hogy az embereket „lassan kell felkészíteni az
igazságra“. Ebbôl az igazságból többre következtetünk, mint ha csak a sírhely pontos megjelölésérôl lenne szó.
Megtudhatnánk-e már most valamit
arról, milyen összefüggések is ezek?“

„Krisztus a pokol tornácán” címet adta
Albrecht Dürer az 1510-ben készített
fametszetének, amelyen képszerûen jeleníti
meg mindazt, amelyet médiumi beszélgetésünk során, mint „pokolraszállást” írtunk le.
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R./J.: „Itt összességében az egész
életemrôl van szó. Ki voltam én, mit
is akartam valójában, és mi is rejlik
ténylegesen a megváltásban. Arról van
szó, hogy mindezt az egyház másképp magyarázza híveinek. Úgy, hogy
CHRISTALL

a mai egyház tanításai valójában csak
abszolút magjukban hordozzák az igazságot. Ez a mag azonban egyes hívôk, sôt
még a teológusok számára is láthatatlan.
Éppen itt az ideje, hogy az egyház is
visszaemlékezzen erre az abszolút magra. És ez egy része ennek az igazságnak.“
CH.: „Ez tehát azt jelenti, hogy a jövôben,
a mi számunkra is belátható idôn belül
jelentôs változtatásokat fogunk átélni?“
R./J.: „Igen, így van. Ezek a változtatások azonban nem az egyházból, hanem
a hívôktôl indulnak majd ki. A nép kényszeríti majd az egyházi vezetôket, és
ezáltal viszi véghez a szükséges változtatásokat. Itt különösképpen a cölibátus
feloldására, valamint a pénz felhasználására gondolok. Az egyház ugyanis homlokegyenest szemben áll az én kijelentéseimmel, azokkal, amiket tanítványaimnak mondtam: Menjetek és ne vigyetek
semmit magatokkal. És az akihez betértek, megadja nektek, amire szükségetek
van. Ezzel szemben például a katolikus
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egyház legalább 28 milliárd (!) DM készpénz felett rendelkezik. Ez pedig nem
egyeztethetô össze az én tanításaimmal.“

Egy új egyház
CH.: „Ha átgondolom ezeket a fejlôdéseket és elképzelem mindazt, amit az elôbb
hallottunk, miszerint ezek a változások
nem az egyháztól, hanem inkább a
gyülekezettôl indulnak majd ki, akkor ez
azt jelenti, hogy ily módon egy egészen új
egyház alakul ki?“
R./J.: „Az egyháznak egy új formája
alakul majd ki. Ami azt jelenti, hogy az
egyház magja megmarad ugyan, de a
szervezet szétesik. Végre olyan egyház
lesz majd, amilyennek lennie kellene:
vagyis egy emberibb, egymásért valóbb,
amely lehetôvé teszi a spirituális tanulást
és továbbfejlôdést. És ezáltal a papság
valódi feladata — a tanítás, a tanítói
feladat — valósággá válik.“

bôl való írások, részben olyanok is, amelyek rólam szólnak. Említhetem például
az esszénus tekercseket, melyeknek nagy
része még felfedezésre vár. És további
kiindulási pontok is vannak arra vonatkozóan, hogy léteznek felfedezésre váró
iratok. Sôt már vannak, akik keresik is
ezeket. Felfedeznek tehát új írásokat, és
nagyon fontos, hogy nyilvánosságra is
kerüljenek anélkül, hogy az egyház megváltoztatná, a maga elképzelései szerint
magyarázná ezeket.“
CH.: „Ez azt jelenti tehát, hogy ezek az
iratok és felfedezések, melyeket ma még
nem ismerünk, a közeljövôben bekövetkezô változások részei?“
R./J.: „Igen, így van.“
CH.: „A katolikus egyház hitvallásában
az áll például, hogy: … pokolra szállt,
majd a harmadik napon feltámadott és
felment a mennyekbe, hogy elfoglalja
helyét Isten jobbján…. Ez a megfogalmazás: ‘pokolra szállt, majd a harmadik
napon feltámadott’
pontosan és mint
reális történés értendô-e, vagy valami egészen más
magyarázata van
ennek az úgynevezett ‘feltámadáscsodának’?“

R./J.: „A kijelentés korrekt, csak
nem jól értelmezték. A ‘pokolra
szállt’ kifejezés
annyit jelent, hogy
az árnyékvilágba
A képen „Maitreya” Kenyában történt állítólagos
kellett távoznom.
testi megjelenése látható.
Az árnyék jelen
CH.: „Szeretnénk ebben az összefüggés- esetben azt jelenti, hogy ha egy ember
ben egyik olvasónk kérdését feltenni. Ez meghal, lelke, elhagyva testét olyan via kérdés számos, az elmúlt években nyil- lágba kerül, ahol az általa, élô emberként
vánosságra hozott Jézusról szóló írást alkotott képek várják, mint illúziók. Naérint. Létezik-e Jézus idejébôl, vagy Jé- gyon fontos az, hogy az ember felismerzusról egyáltalán olyan hiteles írás, amely je, hogy ezek a képek illúziók, és ilyen
felfedezésre vár, és ha igen, megtörtén- módon le tudja gyôzni ôket. Ez a ‘pokolnek-e ezek a felfedezések a közeljövô- ra szállás“. Az ember lelke saját kívánsáben?“
gainak és félelmeinek képekben kifejezôdô csapdájába kerül, mert ebben az
R./J.: „Igen, léteznek még az én idôm- állapotban ezek a képek a lélek számára
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valóságként jelennek meg. És minden
lélek valódi feladata, amelyet el kell végeznie a halál után, ennek felismerése —
hogy ez nem valóság, hanem csak illúzió. Ez a ‘pokolra szállás’. Ez volt az,
amit én is átéltem. Bár nem voltam halott, mégis elhagytam a testemet és beléptem abba a másik világba, hogy felismerjem mint illúziót, és hogy más lelkek
számára is fényként szolgáljak, hogy ôk
is felismerhessék a másik világ illúziószerû voltát. Így olyan alapot teremtettem, hogy az elohimok meg tudják mutatni a fényt a lelkeknek, hogy így az
illúzió világát felismerjék. A ‘feltámadott a harmadik napon’ annyiban igaz,
hogy kínoktól gyötört testemet dematerializálnom, majd ismét materializálnom
kellett. Ez azt jelenti, hogy atomjaira
bontottam, hogy meggyógyítsam, ezt
követôen pedig az atomokat újra egymáshoz rendeztem, miközben igen nagy
hô fejlôdött. Ennek a nagy hônek
köszönhetôen, az olajok és az eszenciák
hatására — melyekkel bebalzsamozták
testemet — képzôdött a kép a halotti
leplen, anélkül hogy a lepel megégett
volna. Így világossá válik: a Torinói Lepel
valódi. Tehát igaz, hogy ez a lepel volt az
én halotti leplem. És ezáltal a materializálódás által voltam képes megyógyítani
a sebeimet és testemet újra életképessé
tenni. A mennybemenetellel kapcsolatosan már szóltam, és az meg is jelent
nyomtatásban.

Sok csoda
egyáltalán nem is csoda
CH.: „Szándékosan tértünk vissza a feltámadás témájához, s annak csodálatos
voltához és a materializációs folyamatokhoz. Meg kell hogy állapítsuk: a csoda fogalma bizonyos események kapcsán
új, bár nem teljesen tisztázott jelentést
kapott. Például az úgynevezett ‘Maitreya’
személyével kapcsolatosan újra és újra
jelekrôl és csodákról esik szó, valamint
arról, hogy mindezek valami elôttünk
álló eseményekre utalnak. Nevezetesen a
gyógyforrások létrejötte, amelyeket
Maitreya ‘kozmikus energiával tölt fel’.
Szeretnénk tudni, hogy ezeket az állítólagos csodákat hogyan is értsük.“
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R./J.: „A csodákat három, vagyis in- szédet. Szeretnénk azonban még egyszer hogyan értendôek ezek az állítások és
kább négy csoportba kell sorolni. 1 — egy bizonyos, a Maitreyával kapcsolatos megjelenítések, és mi is van valójában
azok a csodák, amelyek valóban Isten dologról kérdezni, mert számunkra igen ezzel az állítólag hiteles fotóval?“
akarata által jönnek létre; vagyis amiket súlyosnak tûnik a tévedés, amit ezzel
valóban csodáknak nevezhetünk. 2 — okoznak. És ez jelen esetben éppen a
R./J.: „Amikor azt mondtam: ‘Ímé
nem is csodák, hanem jelenségek, ame- materializáció fogalmát érinti. Azt mond- eljövök mint a tolvaj az éjszakában…’,
lyek emberek pszichokinetikus energiái ják például, hogy Maitreya fizikai testé- akkor az semmi esetre sem egy ilyen
által jönnek létre. 3 —
látványos, nagystílû felcsodák, amelyek egyállépést takar. Ez teljes mértalán nem csodák, hanem
tékben szemben áll a kicsak csaláson alapulnak.
jelentésemmel. De hogy
4 — csodák, amelyek akakorrekt módon adjak váratlanul, egyszerûen csak
laszt a kérdésre: manipumegtörténnek. Ez azt jelációról, csalásról és tölenti, ha Maitreyát és
megszuggesztióról van
mozgalmát nézzük, mely
szó. És természetesen arjelenleg mûködik, akkor
ról, ami ilyen esetben lenkét csoportra kell osztani szokott: nagy mértékû
nunk: az egyik a teljesen
képzelet, kívánság az,
tudatos csalás Benjamin
amely víziókban vagy álCreme és az ôt körülvevô
lítólagos víziókban jeleemberek által, a másik a
nik meg, és amely aztán
nem tudatos csalás, tehát
az emberek fejében képamely emberek pszichopé formálódik: az állítókinetikus energiájával jön
lagos Maitreya képévé.
létre. És ebben az összeMég egyszerûbben kifüggésben létezik még
mondva: a fénykép egyegy további csoport is,
szerûen csak csalás!“
mégpedig az állítólagos
csodák, amelyek a Sátán
A hatalomról
mûvei, hogy ezáltal tévvan szó
útra vezesse az emberi lelkeket. Újból tehát csak
CH.: „Megtudhatunk-e
saját szavaimra utalhatok:
még valamit arról a célÍmé eljövök mint a tolvaj
ról, amiért ezek a maniaz éjszakában… és, ha vapulációs próbálkozások
laki azt állítja: gyertek,
és csalási fortélyok törnézzétek, én vagyok; és
ténnek? Számunkra nem
óva intek, hogy odamenegészen világos, mert edjenek, mert az nem én ledig még nem ismertük fel,
szek.
hogy például a döntô
Például azt is állítotmotívum a nyereségvágy,
ták, hogy anyám megjeA feltámadás és a mennybemenetel „csodái” a klasszikus festészet
a profit lehet.“
lenését egy mester irágyakori motívumai közé tartoznak.
nyítja. Ez egyáltalán nem
R./J.: „Ti egy olyan
igaz. Ha anyám megjelenik, akkor azt csak saját erejébôl és aka- ben mutatkozik meg úgy, hogy a semmi- korban éltek, melyben a Sátán megpróratából, az Atya akaratával egyetértés- bôl tûnik fel és ismét a semmibe tûnik el bál kuszaságot kialakítani és hatalomra
ben teszi. Egyszerûen lekicsínylô dolog- egy idô után. Tehát képes a testi megje- jutni. És ha Krisztus itt van, akkor itt van
nak tartom anyámra nézve, hogy egy lenésre és a dematerializálódásra. Van az Antikrisztus is. És itt az Antikrisztus
állítólagos mester beavatkozásával kötik egy fotó, amely állítólag Maitreyát mu- hatalmáról van szó, amelyet a Sátán táössze. Ezzel kapcsolatban csak annyit tatja, ahogyan Kenyában, Nairobi köze- mogat. Tehát nem feltétlenül anyagi gazmondhatok: az Atya türelme igen nagy, lében egy nagy gyûlés alkalmával testi dagságról, hanem valódi értelemben véve
de nem végtelen!“
valójában megjelent és beszélt a tömeg- az egoizmusról, a hatalomról és a zûrzahez, majd ismét dematerializálódott. Még var kialakításáról. A lelkek tévútra vezeCH.: „Nagyon köszönjük ezt a tiszta be- egyszer tehát a tisztánlátás érdekében: tése a cél.“
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Interjú
CH.: „Úgy gondolom, könnyen átléphetünk utolsó kérdésünkhöz: ez az ismert
jelenséget, a pünkösdi eseményt — más
szóval a pünkösdi csodát — érinti, vagy
másképpen kifejezve a Szentlélek megnyilvánulását. Az utóbbi években nagyon
megtévesztôek és ellentmondásosak voltak az ezzel kapcsolatos kijelentések.
Hogy csak két nagyon ellentétes kijelentést említsek: egyrészt mint spirituális
eseményt említették, melynél különös
szellemi erôket és képességeket adtak át,
másrészt a nyelvtanulás egy bizonyos
módjáról volt szó, amelynél az érintettek
nem mást, mint egy perfekt beszédtani
módszert tanulhattak.“
R./J.: „Ennél a csodánál a krisztusi
erô teljes mértékû kibontakoztatása történt az egyes személyekben, és a személynek az elmúlt inkarnációkban megszerzett tudása felszabadult. Ezáltal a)
rendelkezésükre állt a teljes tudásanyag;
b) rendelkeztek a megfelelô nyelvtudással úgy, hogy minden lehetséges nyelven
képesek voltak beszélni és c) a krisztusi
erô ösztönözte az Apostolok spirituális

képességeit, miáltal rövid idôn belül kiteljesedhettek. És ez az általatok Szentléleknek nevezett erôn alapult, amely az

Mi történt a „Szentlélek megnyilvánulásakor”? Itt magyarázatot kapunk rá.

Atya egyfajta ereje, amely a krisztusi
erôt ezekben az emberekben kifejlesztette és virágzóvá tette. Ilyen tekintetben
tehát valóban spirituális esemény.“

CH.: „Nos, hallottunk róla, hogy éppen a
krisztusi erô jól meghatározható idôvel
ezelôtt különös módon aktívvá vált. Ez
azt is jelenthetné, hogy egy ilyen esemény, mint az úgynevezett Pünkösdi csoda megismétlôdhet korunkban?“
R./J.: „Abban a formában nem fog
megismétlôdni. Csak úgy ismétlôdhet
meg, hogy ha a személy megtalálja útját
a krisztusi erôhöz, és megvalósítja benne
önmagát. De soha többé nem történik
úgy, hogy egy jelentôs energiaáramlaton
keresztül több embernél egy idôben kiteljesedik ez a krisztusi erô. Ez ugyanis
korlátokat szabna annak a lehetôségnek,
amely a személyek tanulását veszi alapul, holott a Föld életének ebben a fázisában éppen ez a tanulási folyamat a
legfontosabb. Ez a koncentrált tanulás
egy fázisa: koncentrálni saját utunk megtalálására. Mert közeledtek az apokalipszis végéhez, és ebben a korban fontos,
hogy föl legyetek vértezve. És ez csak a
saját fejlôdésetek által lehetséges.“
W.L.

Inkább játékosan!
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Festeni az Egyetlen számára
Hogyan lett Dieter W
agner maszkmesterbôl különleges médium
Wagner
Manapság nagyon sok médium létezik. Ám annál ritkábbak
a festô médiumok, illetve médiumi festôk. A ma 55 éves
Dieter Wagner — eredeti képzettségét tekintve fodrász és
maszkmester — szokatlan módon talált rá új, talán igazi
hivatására.

H

a valaki Dieter Wagner elbeszélését hallgatja élete történetérôl akkor találhat benne
— és bizonyára számos más ember élettörténetében is — több olyan mozzanatot, amely elgondolkodásra késztet. Köszönet jár érte, ha olyan keserû tapasztalatoktól megóv az élet, mint amilyenben
neki része volt. A brandenburgi területen, Potsdamban nôtt föl. Gyermekkorát

rom operációt és nagyon sok fájdalmat
kellett elviselnie. A babelsbergi Defastudióban elvégzett fodrász-maszkmester iskola után 1973-ban megpróbált
Potsdamból az NDK szögesdrót-határán
át Nyugat - Berlinbe szökni. Tervét azonban elárulták, ôt magát elfogták, és 15
hónapon át szenvedett egy magánzárkában. Ezután Gießenbe telepítették. Nos,
ott volt hát a vágyott nyugaton! De most
hogyan tovább? Szerencsére otthonra lelt
barátainál, a Starnberger-tónál, majd
munkát is talált a passaui színháznál,
míg végül a Müncheni Állami Operaház
híres kamarajátékainak maszkmestere
lett. Hivatásáról azonban idôközben egy
szívoperáció miatt le kellett mondania.
Ezután még újabb megpróbáltatás következett: egyre erôsebben jelentkezô
belsô szemnyomás, amely nagyon megviselte, holott 55 évével még semmiképpen nem tartozik az idôsek generációjához. Dieter Wagner ma mindenképpen
jogosan mondhatja, hogy több mint fél
évszázadnyi mozgalmas életet tudhat
maga mögött. Olyan bajokkal és terhekkel, amelyek némely más embert teljesen elkeseredetté tettek volna.

„Pofa”

Egy új életszakasz
az éhezés és a szegénység jellemezte.
Azokban az idôkben szívesen vette, ha
vigaszképpen elmehetett a vasárnapi
gyermekistentiszteletre, mert ott legalább
meghallgathatott egy-egy szép történetet a Bibliából. Legjobb barátja, Johann
egy kis folyóba fulladt horgászás közben. Dieter 17 évesen majdnem belehalt
egy súlyos középfültô-gyulladásba. Há-
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Ám mégis azt kell megállapítanunk,
hogy ezek az állomások — a mélypontok
és a jó idôszakok — csak Dieter Wagner
életének egy részét jelentik. A másik
élete, egy egészen másfajta élet csak
évekkel ezelôtt kezdôdött el Münchenben. További fejlôdése — amennyiben
lesz ilyen és képes ilyenre — még be nem
CHRISTALL

Dieter Wagner

látható. Mikor ez a másik élet elkezdôdött, mely ôt — számára meglepô módon — médiumi festôvé tette, nem egy
teljesen felkészületelen embert érintett.
Mert már 26 évesen megkapta nevelôanyjától Bo Yin Rá „A Boldogság könyve“ címû mûvét. Már abban felfedezett
egy számára teljesen új, egészen más
világot. Elkezdett meditációval foglalkozni, majd késôbb a Kriya-jógára koncentrált, és az évek során néha-néha
meglepôen érdekes élményei voltak.
„Néha, ha erdei sétáim során egy fának
támaszkodtam, lábaim alatt hullámzó
mozgást éreztem, amely egész testembe
átáradt. Olyan volt, mint a világ, a kozmosz lélegzete. Ezt a mozgást többször
is éreztem más helyeken.“ Egyszer a
lakásában ült, amelyet hirtelen rózsaillat
árasztott el. De mikor átnézte lakását,
honnan is eredhet ez az átható illat, semmit nem talált, azonkívül tisztában volt
vele, hogy a lakásában nincs virág. Egyik
meditációja során testét és fejét hirtelen
egy láthatatlan erô fordította meg, mintha egy masszôr dolgozott volna rajta.
Ám rajta kívül senki sem volt a lakásban,
legalábbis testi mivoltában nem. Az ilyen
élmények hatására talált rá Dieter Wag-
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ner a spirituális irodalomra, mint a vigasz és a remény forrására. És így folyhatott volna tovább az élete, hiszen a
nélkülözésekkel teli korábbi évek elmúltak, rég túltette magát rajtuk az elegáns
Münchenben. Ám váratlanul megváltozott az a mód, ahogyan meditált. Képek
jelentek meg hirtelen vízióiban, és ezek
a képek egyre sûrûbben jöttek elô. Olyan,
nyilvánvalóan kész képek voltak ezek,
amelyek mindig a meditálás során jelentkeztek, és egyre inkább belefészkelték magukat agyába. Nem értette, valójában mi is történik vele. Honnan jöttek
ezek a képek, ki „küldi“ neki ezeket a
néha nagyon is tárgyilagos és tiszta képeket? És mit akartak ezek a képek elárulni, üzenni számára? A dolog még
rejtélyesebbé vált, amikor egyre újabb és
újabb motívumok jelentek meg lelki szemei elôtt, olyan sokszínûen, mintha egy
kiállítás folyosóján sétálva a stílusok és
történelmi korok különbözô képeit látná. Látta a pop-art, a pointillizmus, az
impresszionizmus, és a fotorealizmus
képeit. Ezeken a képeken a legkülönösebb tárgyak mutatkoztak meglepô beállításban, vagy egészen hétköznapi dolgok, mint például egy borospohár szürreális körülmények között.

Egyre újabb
képek mutatkoznak
A felmerülô — és különös módon
többé el nem tûnô — képek mennyisége
egyre csak nôtt, de ezzel együtt Dieter
Wagner tanácstalansága is. Szinte kétségbeesetten kérdezte meg néhány kollégáját, akiknek beszélt a dologról: „Mit
csináljak ezzel a rengeteg képpel?“ A
válasz: „Fesd meg ôket!“ nem is lehetett
volna kellemetlenebb, fôleg ebben a kezdeti idôszakban, amelyet a tanácstalanság és bizonytalanság jellemzett. Mert
bár valamilyen módon mûvészi hivatása
volt, hiszen mint maszkmester színekkel
dolgozott, de festeni! Festeni egyáltalán
nem tudott. Még egy újságot sem tudott
rendesen a kezében tartani, nemhogy egy
festôecsetet, vagy olajtáblát. Tehát tisztában volt vele: „Én nem tudok festeni!“
Ám az újabb látomások hatására egyre
nagyobb lett a reá nehezedô ismeretlen,
konkrétan meg nem magyarázható érzés, hogy valamirôl lemarad, ha nem
foglalkozik ezzel a képvízióval. Végül
rábeszélte önmagát. Elszántan ment el
egy kolléganôje kíséretében egy mûvészszaküzletbe, hogy még laikus módon
összeállítson egy alapfelszerelést — és
elkezdett festeni. Ez azonban nem vala-

milyen ujjgyakorlat, tájkép, bôgô szarvasok, vagy gyümölcscsendélet volt,

„Fény”

ahogyan azt sok más festô képeinél megszokhattuk volna. Ô ecsetvonásról ecsetvonásra, vagy inkább pontról pontra azt
festette meg, amit látomásaiban megélt.
A legfurcsább azonban az volt, hogy
látomásai olyan elevenen éltek emlékezetében, hogy a visszaemlékezés nehézségével egyáltalán nem kellett megbirkóznia. Sôt, éppen ellenkezôleg: az eredeti, látomásbeli képtôl való legkisebb
eltérés is — ami a laikus festô Dieter
Wagner esetében kezdetben sûrûn elôfordult — azonnal feltûnt neki, és rögtön
korrigálta is. Mindaddig, amíg csak munkája nem vált megfogható valósággá.
Aki a kész képeit látja aligha tudja elképzelni, milyen sokat dolgozott Dieter
Wagner az elmúlt években, miután hozzákezdett látomásait szó szerint „megörökíteni“. „A mindent látó szem“ címû
munkáján több hónapon keresztül dolgozott, mígnem biztos volt benne: pontosan megfelel annak az eredetinek, ami
látomásaiban megjelent. Nos, ez egy
pointillisztikus mestermû, amely ezernyi színpontból kapta meg végleges, felejthetetlen „arcát“.

Egy meglepô közlemény
Nagyon érdekes az is, hogy a képek
címét nem ô találta ki, hanem azok úgy

„A mindent látó szem”
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mond a kép kiegészítéseképpen jelentek meg látomásaiban. Ám hamarosan új
kétségekkel kellett szembesülnie, új kérdések fogalmazódtak meg benne. Bebizonyította önmagának, hogy tud ilyen
módon dolgozni — nagy meglepetésére;
sôt, az utolsó ecsetvonásokkal elkészülve elégedett volt saját mûveivel. De idôközben új, megoldatlan problémák jelentkeztek. Egyre nôtt mûveinek száma,
müncheni otthonában egyre több alkotása halmozódott fel. Egy nap tanácstalanul ült le és eltöprengett, hová is vezethet
ez a szokatlan termékenység. Mert egyáltalán nem volt életében alkotói szünet.
Talán véletlenül(?) ismerkedett meg —
midôn elsô alkalommal vett részt egy
ezoterikus-vásáron — egy ismert müncheni transz-médiummal. Megbeszélt
vele egy találkozót, amelyen vízióiról és
képeirôl kérdezte, és arról, mi is legyen
képeivel a továbbiakban. A válasz és a
magyarázat azonban nagyon meglepte.
Mert az elsô „ismeretlen“ szellemi dimenzióval történt kapcsolat által — melyet akart és keresett — valóban egy
olyan távlat nyílt meg elôtte, amelyre ô
maga s o h a nem gondolt volna. „Te

követ vagy, és az a feladatod, hogy üzenetet továbbíts!“ Ô — tudta meg továbbá
— lélektestvéreitôl valóban „festô-feladatokat“ kap. „Te készen állsz, és kivitelezed ezeket a megbízásokat. Ott érvényesíted, ahol hallani kell és ahol képesek elfogadni ôket.“ Továbbá: „Ezeknek
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a képeknek az emberekhez kell kerülniük. Ezek nem számodra rendeltettek. Sôt, azt tanácsoljuk neked,
hogy ne csak egyedi darabokat készíts, hanem
másolatokat is,
vagy kissé megváltoztatott
másolatokat…“
É s
„képeit
azoknak az
embereknek
kell, hogy adja,
akik elérhetôek
szeretnének lenni.“

Nem a hírnév
és a siker miatt fest
Szkeptikusok (kételkedôk), mindenekelôtt szakmabeliek képesek ellenvetéseket felhozni, miszerint ezt az
egész történetet a képekrôl és a fantasztikus magyarázatról csak Dieter Wagner
találta ki azzal a céllal, hogy híressé
váljon mint sokféle stílussal dolgozó festômédium. Ám a gyanú alaptalannak bizonyult. Dieter Wagner a mai napig nem
vált képei által híres festôvé, és egyáltalán nem gazdagodott meg belôlük. Nem
változott meg szerény jelleme sem. Éppen ellenkezôleg, az elmúlt év végén
szívbetegségére való tekintettel engedélyezték korai nyugdíjba vonulását. Egy
dilettáns amatôr próbálkozásairól pedig,
aki elismerés után törtet, egyáltalán nem
beszélhetünk. Egyes képei annyira jellegzetes saját „nyelvet“ beszélnek, hogy
nem lehetnek csupán egy kisiklott mûvészélet termékei. Végeredményben:
egyetlen mûvész vagy festô sem lenne
képes, akit hírnév, elismerés, siker és
nyereség köt össze mûveivel, hogy stilisztikailag olyan széles skálán dolgozzon, mint ahogyan azt Dieter Wagner
tette már évek óta. A mûértô megfigyelô
számára természetesen nehéznek tûnik
az ítélet, mert Dieter Wagnert nem lehet
a saját mûveiben úgy felismerni, mint
Van Gogh-ot, Gaugint vagy Breugelt az
övéiben. A megfejtés talán a rövid „saCHRISTALL

ját“ szóban rejlik, amely fölött gyorsan
átsiklik tekintetünk. A transzmédium által érthetôen megkapta Dieter Wagner az
üzenetet, hogy sem a maga, sem saját
hírneve vagy az utókor számára
kell, hogy fessen. „Az a véleményünk, hogy nem azért kell
festened, hogy híressé válj.
Mert mi tudjuk, hogy a
siker nem fontos
számodra. A világi értelemben vett sik e r :
hogy
sokan
megismerjenek
és gazdaggá
válj, hogy mindenki megnézze és
dicsérje mûveidet.“
Sôt, misszióját részletesen leírták neki. A legelsô
látomásai alapján készült „ôsképek“ a tulajdonában kell, hogy
maradjanak. Ha valaki látja ezeket a képeket, és szeretné magáénak tudni, akkor
Dieter Wagner újból meg kell, hogy fesse ennek az embernek. Így alakulnak ki,
mint ahogyan azt az elsô megrendelések
is mutatták, a finom variációk, amelyek
bizonyos emberek számára lettek tervezve. Dieter Wagner betegsége miatt azonban a médiumi festés egy idôre akadozott. Nos, évekkel azután, hogy a fodrász- maszkmester Dieter Wagner médiumi festôvé vagy festômédiummá vált, a
CHRISTALL bemutatja Ôt és szokatlan
mûvészetét. Mert mindenképpen mûvészetrôl kell, hogy beszéljünk, még ha
nem is olyan ez a mûvészet, mint a hagyományos értelemben vett. És ezáltal
egyáltalán nem is hasonlítható semmihez. Talán — a gondolat egyáltalán nem
idegen tôlünk — a CHRISTALL is valami médiumi funkciót vesz át azáltal, hogy
ezzel a beszámolóval kapcsolatot teremt
festô, a médium és a képkedvelôk között,
akik egymásról mindezidáig semmit sem
tudtak. Majd meglátjuk…
W. L.
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A fantázia fényrakétái
H

ogy az ember, a szellem kultúrája, s az egész Föld
számára mit jelent a Fény, azt nem kell magyaráznom. Zavaros korszakunkban azért szeretnék beszélni
egy olyan sorozatról, amelynek kisugárzása gyógyító
szándékú és tapasztalatom szerint igen eredményes. Hat
kis zsebkönyvrôl szólnék, amelyek rövid terjedelmük
ellenére pszichikai atomerôt, valódi arkánumot tartalmaznak. Címük, sorolom ôket:
Darnel Christian: Nyílt titkok bensô utadon
Kahil Gibran: A Próféta
Müller Péter: A Miatyánk spirituális értelme
Stuart Wilde: Az élet nem küzdelem
Stuart Wilde: Csodák pedig vannak
Szepes Mária: A fény mágiája

ÉDESVÍZ KIADÓ®
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Az alkotók között olyan kiválóságok, mint Müller Péter,
aki e témakör igazi beavatottja, s „A Próféta” címû mû
fordítója Révbíró Tamás, aki az ôsi arab bölcsesség
eszenciáját mûvészi módon ültette át magyarra. Ami a
zsebkönyvek formáját illeti, vajon a magenergia alkalmazásának rohamos fejlôdése nem a miniatürizálás felé
halad-e? Az apró chippek egyre hatalmasabb tömegû
aparátusokat pótolnak. Kétségtelenül a legtökéletesebb
kibernetikus találmány mögött is az elme géniusza áll.
Mert a gép nem lehet meg ember, de az ember meglehet
gép nélkül. E könyvek egy láthatatlan program-mérnököt
világítanak meg, aki nélkül soha nem születhettek volna
a tudomány, mûvészet legkiválóbb alkotásai, de a bölcselet felismerései sem. E könyvek elsôsorban az okozatok
okára mutatnak rá. Heisenberg, korunk egyik legnagyobb fizikusa szerint: „A fizika végösszege a metafizika“.
Ahogy valamennyi egyéni, társadalmi folyamat, betegség, konfliktus, de az azokból kivont gyógyszer is a
lélekben gyökeredzik, s vakcinája onnan vonható ki. A
mágia erôt jelent. A képzelet önmagát megvalósító
varázserejét. Errôl szól az általam írt, s már megjelent
sorozat is, amelynek igen nagy olvasótábora van nemcsak
Magyarországon, hanem külföldön is. Gyógyítanak, tanítanak, gyógyulnak általa. E mûvek koronájául szántuk
a Fény mágiájának zsebkönyvét, s azt a bôvebben
kidolgozott, ugyancsak a Fény mágiájáról szóló mûvet is,
amely a jövô esztendô elején kerül majd az olvasók
kezébe.
CHRISTALL
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Pénz

Mamutkongresszus helyett

mammonkongresszus
A Baselban rendezett gyógyítók találkozójának
meghatározó témája — a pénz

Valóban a pénz uralja a világot? Aki figyelemmel kísérte,
netán átélte az elmúlt, Baselben megrendezett PSI-napokat,
annak nyomós oka lehet ennek az örök bölcsességnek az
igazolására. És annak az igazolására is, hogy a pénz témájának nincsenek határai. Így ezt a gyógyító-kongresszust
nagyobb mértékben jellemezte a pénz „médiuma“, mint
ahogyan azt a résztvevôk hinnék.

A

téma nem volt a Baselben csúztak ettôl a báseli PSI-kongresszus1994 novemberében megren- tól. Csalódás csengett ki a kongresszusdezett PSI-kongresszus prog- látogatók és a kongresszust ismerôk búramjában, ahol a középpontban valójá- csúszavaiból. Egyhangúnak tûnt számos
résztvevô józan
ban az „energetiítélete: ennek a
kai gyógyítás“
kongresszusnak
kellett volna,
nem volt „lelke“.
hogy álljon. Ám
És ha az okára
számos résztvekérdezünk: mert
vô és gyógyító a
szinte csak a
három nap alatt
pénzrôl volt szó?
egyre inkább egy
Vagy a pénz témás témára konmája csak a hicentrálhatott: a
ányzó ûrt töltötpénzre! A pénz
te ki? Nem kér„energia“ —
déses azonban: a
mint ahogyan
pénz kérdése a
számos ezoterigyógyítókat és a
kus tanfolyamon
gyógyulást kerenevezik — olyan
sôket éppúgy,
ügyesen lopakomint a rendezôdott be a három
Pénz vagy szeretet?
ket és szervezenap alatt, hogy a
figyelmes résztvevô és hallgató csak né- teket sokkal jobban foglalkoztatja, mint
zett. És a zárónap alkalmával ismert, sôt ahogyan azt nyilvánosan elismerik. Ám
elismertnek számító gyógyítók inkább a pénzzel való kapcsolat és annak megérkínos, kimondhatatlan nyilatkozattal bú- tése, továbbá értékének fogalmáról alkotott vélemények Baselban (ismét) nyilvánvalóan különböztek, miáltal számos
mammon = nyereségvágy, a bálványként résztvevô zavarodottan utazhatott haza.
imádott pénz, gazdagság.
És újból elúszott az a lehetôség, hogy ezt
Eredete: Mammon a régi asszírok pénz és
a valóban fontos témát nyilvánosan is
bôségistene.
megbeszéljék ahelyett, hogy moralizáló
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intéseket mondjanak róla. És ami a legkevesebb: hogy legalább összefüggést
keressenek a szellemgyógyítással kapcsolatosan.

A gyógyítás és
pénz kényes témák.
Az alábbiakban felsoroljuk a leglényegesebb gondolatokat és véleményeket.
1. tézis: A pénz ördögi eszköz. Ezért
az a két dolog, hogy gyógyítani és ezért
pénzt elfogadni — kizárja egymást. Még
érthetôbben megfogalmazva: aki gyógyítóként, gyógyításért pénzt fogad el,
sôt esetleg pénzt követel, illetve elvár, az
maga az ördög!
2. tézis: Ha egy gyógyító hosszú távon szeretne gyógyítani és segíteni, meg
kell hogy szabaduljon a mindig új és új
egzisztenciális gondoktól. Erôit a gyógyításra kell koncentrálnia és felhasználnia. A gyógyítás által befolyó állandó
bevételrôl és egzisztenciájának biztosításáról való önsanyargató lemondás
hosszú távon leblokkolhatja a gyógyító
erejét, és ez végeredményben senkinek
sem jó. Az aktív gyógyító életmódjának
semmi köze a bohém mûvészélethez,
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Pénz
melyre az örökös nélkülözés jellemzô.

— vagy idôközben egyre inkább orvosi
„praktikákról“ beszélhetnénk — Németországban évtizedeken át hasonló módszerekkel az egészségügyi ellátási rendszert majdnem összeomláshoz vezette.
Ebben az egészségügyi rendszerben —
mint köztudott — a gyógyítók egyáltalán nincsenek is benne. Mégis ideje lenne megállapítani, hogy ha a gyógyítók is
ehhez a rendszerhez tartoznának, ami azt
jelenti, hogy már a betegség elején együtt
dolgozhatnának az orvosokkal — és nem
csak a „kikezelt“ páciensekkel foglalkozhatnának, akikrôl az orvosok már lemondtak —, akkor gyorsabban és hatékonyabban gyógyulnának a betegek. Így
természetesen a betegbiztosítónak is
könnyebb lenne, mert lecsökkenne az
egy páciensre jutó összköltség.

3. tézis: A pénz értelme éppen úgy
meg kell hogy változzon, mint ahogyan
a gyógyítás és a segítségnyújtás értelmezése is. Ha egyszer az ember a pénz és
gyógyítás fogalmát az „érték“ fogalmával helyettesítené, akkor mindkét pólust
ilyen módon nézné. Nem mint pénzt és
gyógyítást hasonlítaná össze, hanem az
értéket az értékkel. Másképpen kifejezve: ha összehasonlítjuk a gyógyítást a
pénzzel, mint egyedül használatos, kétségbevonhatatlan értékkel, akkor a gyógyító tevékenységet semmiképpen sem
lehet ezzel szemben érték nélküli, „értéktelen“ tevékenységként feltüntetni.
4. tézis: Nem a pénz és a gyógyítás
kapcsolata az, amely elvetendô dolog,
vagy amely okot adhat kritikára, hanem
az a mód, amellyel némely gyógyító megközelíti a pénzt és számolja a honoráriumát. Mindenekelôtt akkor, ha egy mértéktelenség alakul ki, ha eltûnik az egyensúly a gyógyító tevékenysége és a honorárium nagysága között.
5. tézis: A gyógyulást és a segítséget
keresôben tudatosulnia kell annak, hogy
mindaz, amit egy gyógyító által kap sajátos, valójában pénzzel nem mérhetô értékkel bír. És egy betegség esetén döntenie kell, mennyit is „ér“ az meg neki,
hogy újból egészséges legyen — összehasonlítva azzal a számtalan, kétségbevonható költekezéssel, melyek azonban olyan természetesnek tûnnek számára.

Ok a kritikára
A baseli kongresszus folyamán elegendô ok akadt a pénz témájával kapcsolatosan a kritikus megnyilatkozásokra.
Ám ezek a nyilatkozatok csak képmutató felháborodásokra szorítkoztak, nem
téve különbséget valós és vélt állítólagos
honorárium-kezelési módok között, amelyek nem vehetôk egy kalap alá. Ezzel
természetesen felkavartak egy undorítóan bûzlô levest, amelyre az ember csak
fintoroghat. Mint ahogyan a frankfurti
gyógyító, Christos Drossinakis egy több
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Az összefüggések mellôzése

A péntnek nincs egységes értéke. Az
üzbég gyógyító, O. Babarazakov
számára 100 DM egészen mást jelent,
mint a nyugat-európaiak számára.

hónapon át tartó gyógyításáról és eredményeirôl szóló dokumentációja valóban (némelyek által szívesen látott módon) támadási felületet nyújtott. Megesett, hogy ugyanazt a pácienst körülbelül öt percre kiküldte, majd ismét behívatta és így két (!) kezelés honoráriumát
számolta fel, kezelésenként 150,- DMot, holott eredetileg körülbelül egy órás
kezelési idôrôl volt szó. Ám a Christos
Drossinakisszal történt gyógyító-kísérletrôl beszámoló orvos — aki nyomatékosan „elhatárolta“ magát az ilyesfajta
viselkedéstôl — elfeledkezett a kongresszuson beszélni a hagyományos orvoslásban létezô viszonyokról. Pontosabban arról, hogy az orvosi praxisban
CHRISTALL

Nyilvánosan természetesen szó sem
volt Baselben az ilyenfajta összefüggésekrôl, úgyhogy csak a szünetekben történt beszélgetésekbôl lehetett panaszokat hallani errôl a hiányosságról. Ez a
kongresszus végeredményben — még
ha a felületes megfigyelô számára másképp is tûnt — a pénz témája miatt botrányossá vált. Egy bolgár gyógyítót kiátkoztak, mert egy rákbeteg doktornônek
(!) a valóságot mondta meg betegsége
stádiumáról, és a doktornô erre felháborodott panasszal élt a kongresszus vezetésénél. Annak ellenére, hogy tudatában
volt rákos megbetegedésének, önszántából ment a gyógyítóhoz, akitôl a diagnózist és a gyógymódról szóló ajánlatot
szerette volna megtudni. A pontosan
megállapított diagnózis a kongresszus
vezetésének elegendô ok volt arra, hogy
megtiltsa a gyógyító felszólalását
Baselban — többek között olyan indoklással, hogy az általa használatos kezelési mód felajánlásakor ki akarta használni
az asszony halálfélelmét. A kezelési ajánlatnál azonban valójában újból csak egy
dologról volt szó: a pénzrôl. A 10.000,DM-ról, amely egy (!) kezelésnek az ára
lett volna. Ám az nyitott kérdés maradt,
mi is érthetô „egy“ alatt. Így az ismert,
híres bolgár gyógyítónô, Dimova
Krassimira befejezô felszólalása alkal-
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mával felháborodhatott azon, hogy egy
másik bolgár gyógyító — „akit Bulgáriában senki nem ismer“ (idézet a morális
felháborodás megerôsítése érdekében)
— egy kezelés alkalmával ennyit kér.
Miközben ô maga csak szeretetbôl gyó-

A gyógyítás egy „állatvásár“
Ugyanennek a Baselben megszégyenített gyógyítónak a történtek elôtt szokatlan találkozása volt egy német újságíróval, aki gyógyulást keresett nála. A

Némelyek kételkednek abban, hogy az egyszerû kézrátétel, amelyet az olasz gyógyító,
Nicola Cutolo a baseli PSI-kongresszuson bemutatott, „megérné a pénzét”

gyít. A „pénz vagy szeretet“ kapcsolatával — emlékeztetve egy banális, szappanoperai tévéadásra — sikeresen elterelte a figyelmet a jóval fontosabb
tényekrôl. Ezzel együtt nyilvánvalóvá
vált, hogy mennyire alkalmas a pénz
témája arra, hogy egy nem kedvelt gyógyító kollégát morálisan lealacsonyító
helyzetbe hozzon elindítva ezzel a rosszhírûség malmát. (Olvasóink informálása
érdekében megjegyzendô még: a rákbeteg kezelésének kritizált 10.000,- DM-ás
összege tartalmazza többek között a
Frankfurt-Szófia repülôutat oda és vissza,
10 nap bulgáriai tartózkodás hotelköltségét, az elôrehaladott stádiumban lévô
rákbetegek ellátását, ápolását és speciális természetgyógyászati anyagokkal való
ellátását. A valójában sikeresnek mondható bolgár gyógyító számára csak az
összeg egy kis része marad. De ezekrôl a
nem kevésbé fontos részletekrôl a pénz
témájánál egyáltalán nem esett szó.)
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férfi kétes nagylelkûséggel ajánlotta fel:
„Kifizetlek, ha a kezelésed eredményes
lesz!“ Furcsa azonban, hogy hasonló
igényrôl társadalmi és gazdasági életünk
egyéb területein egyáltalán nem lehet
szó. Aligha jutna normális ember olyan
gondolatra, hogy például egy vendéglôben bejelentse a pincérnek: majd akkor
fizetek, ha ízlett az étel. Eltekintve attól,
hogy nehezen találhatóak általánosan
érvényes kritériumok ilyen praktikákra,
meg kell hogy állapítsuk: gyógyítók esetében hirtelen minden más lesz. A háborús fegyvereket gyártó vállalkozásnál természetes, hogy szállításkor megköveteli
a gyártó a pontos fizetést. Éppen így van
a környezetet romboló mérgek, az egészségkárosító, többé-kevésbé súlyos mellékhatásokkal járó gyógyszerek elôállítói esetében is. Mégis a gyógyító, aki
nem ritkán valóban „teljesítményt“ nyújt,
és munkájáért elismerést érdemel, honoráriumként egy „Isten fizesse meg!“ kijelentéssel is meg kellene, hogy elégedjen.
Amennyiben nem így tesz, akkor ôt és
CHRISTALL

tevékenységét is kétségbe vonják. És
nem csak morálisan, hanem gyógyító
hatását is megkérdôjelezik. A téma köztes mérlege — amelynél még igencsak
távol állunk egy nyilvános megállapítástól — ezek szerint úgy hangzana: Aligha
lehetséges minden gyógyítóra vonatkozó egységes szabályt alkalmazni a pénzzel kapcsolatban. Ezt teszi érthetôbbé
egy német gyógyító példája is. Heidi
Hofmann Groß-Gerauból minden betegének, aki hozzá jön, személyre szabott
honoráriumot állapít meg. Heidi Hofmann megértette, hogy itt nyilvánvalóan
többrôl van szó, mint a tevékenységéért
járó kiszámított pénzösszegrôl. Hogy a
legtöbb páciens esetében a tanulási folyamat a valós gyógyulási folyamaton
túl többet jelent. Éppen így tévedés lenne azt állítani — bár ezt újból és újból
megteszik— hogy a gyógyítás minôsége
és maga a gyógyulás attól függ, hogy a
gyógyító elfogad-e pénzt, vagy egyáltalán valami honoráriumot számol-e fel.
Természetesen az összeg nagyságára is
vonatkozik ez a tévedés. Tehát nagy kezelési díj nem egyenlô a nagy gyógyító
hatással.
És befejezésképpen még egy megjegyzés a pénz és gyógyítás nagy témakörével kapcsolatosan, amelyet az elkövetkezô években bizonyára intenzívebben kell kezelni és lesz is kezelve (egyre
természetesebben viszonyulva a gyógyítók mûködéséhez). Ebben a riportban
nem volt arról szó, hogy jogilag hogyan
viszonyulnak a témához. Egyértelmû
azonban: a pénzrôl van szó, amikor az
orvosok nem akarják beengedni a gyógyítókat az egészségügyi rendszerbe,
még akkor sem, ha azt az európai parlamenti képviselôk kérvényezték. Mert
nem lehet engedni, hogy ennyire olcsó
legyen az, hogy beteg emberek újból
egészségesek legyenek.
W.L.

✧
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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 Ferenc
8800 Nagykanizsa Teleki u. 7/C. I/4.
•Balázs Zoltán
6729 Szeged Kandó K. u. 1.
•Bálint Lászlóné
6449 Mélykút Árpád u. 6.
•Bálint Róbert
6500 Baja Tél u. 66.
•Balla Ágnes
6726 Szeged Alsókikötô sor 6.
•Balogh Józsefné
4138 Komádi Ibolya u. 2/A.
•Barna Miklós
2400 Dunaujváros Görbe u. 9. I/3.
•Bársony László
8800 Nagykanizsa Munkás út 4.
•Bartik Lajos
5500 Gyomaendrôd Fegyvernek 4.
•Bartos Attila
2360 Gyál Kacsóh P. u. 8.
•Bene István
3423 Tibolddaróc Esze T. u. 1.
•Benéné Filó Rózsa
7400 Kaposvár Pipacs u. 37.
•Bereczky Sándorné
7628 Pécs Arany J. u. 5.
•Biró Józsefné
6455 Katymár Szt. László u. 17.
•Boár Andrásné
5830 Battonya Eper u. 33.
•Boda József
6300 Kalocsa Duna u. 49.
•Boda Károly
2000 Szentendre Fiastyúk u. 22.
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•Bolba Jenô
7632 Pécs Lahti u.10. I/4.
•Borbély János
5900 Orosháza Kazinczy u. 31.
•Borbély József
7629 Pécs Corvin Ottó u. 14. II/1.
•Brünner Adrienn
2038 Sóskút Öreghegy 1519/1.
•Brünner Józsefné
2038 Sóskút Öreghegy 1519/1.
•Bukovics Gyöngyi
8945 Bak Petôfi S. u. 6.
•Csaholczy Gusztáv
4355 Nagyecsed Wesselényi u. 72.
•Császár József
2100 Gödöllô Szölô u. 30. fsz. 2.
•Császár Józsefné
2100 Gödöllô Szölô u. 30. fsz. 2.
•Cserny Aranka
2890 Tata Kazincbarcikai u. 21. fsz. 1.
•Csiszér Jánosné
8200 Veszprém Máricus 15. u. 1/B.
•Daka Józsefné
6781 DomaszékVasút u. 16.
•Dallos Tibor
9030 Gyôr Ergényi u. 5.
•Darvas Erzsébet
6500 Baja Dankó G. u. 10.
•Dézsi György
1078 Budapest Marek J. u. 4. I/11.
•Dobi István
2360 Gyál Táncsics M. u. 126.
•Dombi Kiss Tiborné
5900 Orosháza Szôlô krt. 63.
•Domján József
9024 Gyôr Cuha u. 8. II/4.
•Domján Józsefné
9024 Gyôr Cuha u. 8. II/4.

•Dr. Kertész Ágnes
6726 Szeged Alsókikötô sor 6.
•Dr. Mucsi Gyuláné
5630 Békés Templom köz 2.
•Dr. Regéczy Zsolt
3644 Tardona Dózsa Gy. u. 2.
•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.
•Dudás Zoltán
6762 Sándorfalva Eperjes u. 2.
•DuszaGabriella
2122 Dunakeszi Barátság u. 5. V/31.
•Egerszegi Ferencné
2400 Dunaujváros Hajnal u.1. II/1.
•Egri József
8800 Nagykanizsa Herkules u. 52.
•Erôs Sándor
7500 Nagyatád Zrínyi u. 62.
•Faragó László
6000 Kecskemét Dobó krt. 13. IV/16.

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

•Farkas T iborné
2119 Pécel Köztársaság tér 6.
•Faska Károly
7100 Szekszárd Csery J. u. 116.
•Fejes Gábor
1135 Budapest Kisgömb u. 15.
•Fórizs Ilona
1146 Budapest Tököly út. 31. I/31.
•Forgó Barbara
6724 Szeged Hétvezér u. 61.
•Fuferenda Pál
2000 Szentendre Festô u. 14.
•Fürjesi József
5700 Gyula Faiskola u. 24.
•Füzessy Mária
8353 Zalaszántó Világosvár

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

•Gál István
6331 Foktô Kossuth L. u. 6.

•Domonkos Józsefné
7030 Paks Kodály Z. u. 8. fsz. 2.
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A R.A.I. Magyarország Reiki tanárai bemutatkoznak:
•Gaál Lajos
1119 Budapest Andor u. 16/B. IX./4o.
•Gaál Tibor
3458 Tiszakeszi Jókai M. u. 23.
•Gálosházi Lívia
8800 Nagykanizsa Teleki u. 3/B.
•Gárdián Istvánné
6723 Szeged Csaba u. 44/A.
•Gazsi Ervin
8800 Nagykanizsa Király u. 31/G. III/3.
•Gulyás Bertalanné
3700 Kazincbarcika Fôtér 21. IV/2.
•Gyöngyössi Istvánné
6764 Balástya Zrínyi M. u. 12.
•Gyurkó István
2700 Cegléd Csengery szél 42.

•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.
•Kocsisné Forrás Irén
2360 Gyál Virág u. 4.

•Magyar Mihály
5900 Orosháza Szamos u. 10.
•Major Laura
9021 Gyôr Kisfaludy u. 18.
•Makainé Ludvai Ágnes
8200 Veszprém Zrínyi M. u. 15/B.
•Martonné Takács Gizella
8755 Csapi Kossuth u. 30.
•Márkus István
7133 Fadd Mátyás k. u. 14.
•Medovarszki Tamásné
5600 Békéscsaba Andrássy u. 24-28.
•Meixner László
3552 Muhi Rákóczi u. 11.
•Melcher Hajnalka
3300 Eger Kallómalom út 11. IX/1.

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

•Kónya Sándorné
6723 Szeged Retek u. 3/A. II/6.

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

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

•Koszt György
6600 Szentes Nádorsétány 12.

•Mészáros Szabolcs
8800 Nagykanizsa Király u. 6.

•Hódiné Lovas Erika
1074 Budapest Alsóerdôsor 36. II/20.
•Hollósi Imréné
6326 Harta Templom u. 156.
•Horváth Géza
7624 Pécs Alkotmány út 17.
•Ifj. Sári Béláné
6753 Szeged - Tápé Dobi I. u. 13.
•Ihász László
5931 Nagyszénás Jókai M. u. 60.
•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.
•Jova Mihályné
5726 Méhkerék Rákóczi u. 1

•Koszti István
6600 Szentes Nádorsétány 12.
•Koszti László
9700 Szombathely Kassák L. u.7. I/6.
•Kovács Emese Virág
8800 Nagykanizsa Szentgyörgyvári u. 59.
•Kovács Imre
8800 Nagykanizsa Szentgyörgyvári u.59.
•Kovács Imréné
8800 Nagykanizsa Szentgyörgyvári u.59.
•Kovács Kati
1135 Budapest Kisgömb u. 15.
•Kövessy Dezsô
8746 Nagyrada Rákóczi u. 5.
•Kránitz István
2119 Pécel Isaszegi u. 12.
•Kristóff Zoltán
1172 Budapest Liszt F. u. 23.

•Mezei Ilona
1123 Budapest Avar u. 23/b.
•Mitykó Lászlóné
5600 Békéscsaba Ihász u. 4. IV/1.
•Molnárné Nyerges Ibolya
6120 Kiskunmajsa Szent Imre u. 22.
•Morava István
5650 Mezôberény Fôút 2/C. II/9.
•Nagy Csaba
8800 Nagykanizsa Zrínyi M. u. 20/B.
•Nagy Judit
6000 Kecskemét Lánchid u. 20. IV/10.
•Nagy Lajos
2120 Dunakeszi Tallér u. 6. III/10.
•Nagy Mónika
5900 Orosháza Kazinczy u. 31.
•Nedelkó Mária
1118 Budapest Frankhegy u. 11.

•Juhász Antalné
2060 Bicske Bolond tér 3.

•Kukovics Rózsa
6500 Baja Gárdonyi u. 7.

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

•Juhász Zoltán
6800 Hódmezôvásárhely Szabadság tér85

•Kulcsár Józsefné
6773 Klárafalva Kossuth L. u. 173.

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

•Juni Zoltán
3580 Tiszaujváros Örösi u.18. II/3.
•Jurecska Andrásné
1084 Budapest József utca 4. II/7.
•Karsai Attila
6782 Mórahalom Szekfû u. 2.
•Kaszó József
3441 Mezôkeresztes Honvéd u. 7.
•Kárpáti János
7712 Dunaszekcsô II. Lajos u. 29.
•Kecskeméti Sándor
6237 Kecel Rózsa u. 3.

•Kuntz Nóra
2120 Dunakeszi Barátság u. 5. V/31.
•Kühnné Nagy Cz. Judit
6722 Szeged Nemestakács u. 21.
•László György
6500 Baja Ady E. u. 21.

•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.

•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.

•Pappné Koncz Gizella
5000 Szolnok Hajnóczy u.1.
•Papp Sándorné
8647 Balatonkeresztúr Petôfi S. u. 32.
•Pataki Andor
8946 Tófej Kossuth L. u. 41.
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A R.A.I. Magyarország Reiki tanárai bemutatkoznak:
•Patocskay Zoltán
6500 Baja Gyalog u. 23.
•Pilisi Vince
7132 Bogyiszló Kossuth L. u. 74.
•Pintér Borbála
8900 Zalaegerszeg Halom u. 1/A.
•Ponicsán Ágnes Orsolya
5900 Orosháza Juhász Gy. u. 53.
•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.

•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.
•Szalmási Tivadar
8697 Öreglak Váralja 38.
•Szellner Péterné
1107 Budapest Somfaköz 11. X/58.
•Szendrô Miklósné
2500Esztergom Temetô u. 16.

•Ráczkevi Csaba
2000 Szentendre Füzespark 18.

•Szentgyörgyiné Demeter Mónika
2840 Oroszlány Haraszthegyi út 23.

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

•Szentirmai Béla
2481 Velence Iskola u. 25.

•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.
•Sándor Irén
2194 Tura Rákóczi u. 25.
•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.
•Simándi Gábor
7251 Kapospula Béke tér 20.

•Szijjártó Gábor
5900 Orosháza Szôlô krt. 37.

•Simonek Endre
1194 Budapest Hárs u. 36.

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

•Sinkó Zsuzsanna
1032 Budapest Ágoston u. 12.

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

•Sivic Aranka
6400 Kiskunhalas Köztársaság u. 10-12.
•Sólymosi Ferenc
7030 Paks Táncsics M. u. 8. fsz. 1.
•Svajka András
3525 Miskolc Margittai u. 45.
•Szabó Erika
6401 Kiskunhalas Pf. 210.

•Tóth Jánosné Dávid Aranka
2040 Budaörs Nefelejcs u. III/2.
•Tuza Piroska
9021 Gyôr Jókai u. 2. fsz. 5.
•Urbán Annamária
6724 Szeged Vág u. 11/B. II/9.

•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.
•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.

•Vámos Sándor
9700 Szombathely Rohonczi u. 42. IV/27.
•Varga András
2151 Fót Vörösmarty u. 56.
•Varga György
9400 Sopron Bartók B. u. 47.
•Varga László
5085 Rákóczifalva Vasvári P. u. 3/I.
•Varga Lászlóné
5085 Rákóczifalva Vasvári P. u. 3/I.
•Varga Mátyásné
6723 Szeged Olajos u. 6/C. I/4.
•Vidáné Béli Veronika
1094 Budapest Vágóhíd u. 60.
•Viziné Sebestyén Etelka
3534 Miskolc Árpád u. 32. V/2.
•Vizsy Gábor
8900 Zalaegerszeg Rákóczi u. 48.
•Vöcsei Albert
9027 Gyôr Nagy S.J. u. 10. II/6.
•Zentai Zsuzsanna
6500 Baja Bem J. u. 23.
•Zsurka Józsefné
5900 Orosháza Deák F. u. 2. III/10.
•Róka Erzsébet
2911 Pankota Str. Garii
•Bóka László
21000 Novisad Jerneja Kopitara 13. Jugoszlávia
•Broczky József
94501 Komárno Gen. Klapku 22/1. Slovakia
•Broczky Ladislav
94501 Komárno Pávia 25/28. Slovakia
•Geljen Tibor
94081 Nové Zámky Soltésovej 9. Slovakia
•Mgr. Mária Olejniková
08001 PresovVolgogradska 4. Slovakia
•Mária Klecková
04801 Roznava Juzná c. 19. Slovakia
•Mgr. Peter Tóth
92700 Sala ul. 8. maja c.9. Slovakia
•Rudolf Sklenár
08301 Sabinov Nám. slobody 40. Slovakia

Kezébe ad
juk az egészségét!
adjuk
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Próféták és próféciák
A jövendômondás nehéz mestersége
Egy pillantást vetni a jövôbe, és megpróbálni választ
találni a kérdésre: mit hoz nekem/nekünk a jövô? Milyen
sikereket és meglepetéseket, milyen örömöket és tragédiákat, milyen betegségeket és szerencsés élményeket
is tartogat számunkra? Ebben a riportban a CHRISTALL túl
szeretne lépni a 12 hónapra szóló — ólomöntésbôl,
kártyavetésbôl és kristálygömbbôl való — jóslásokon, és
távolabbi aspektusokat kíván felmutatni elôrejelzésekkel,
prófétákkal és próféciákkal.

1

992 - George Bush-t újra meg- Minderrôl Ön nem is szerzett tudomást?
választották az USA elnökévé! Így van, mi sem. Ám mégis ez és még sok
1992 - Károly herceget május minden más meg kellett volna, hogy
2-án királlyá koronázták; ezzel felesége, történjen. Ezek az adatok csak apró részDiana hercegnô Anglia királynôje lett! letek a Nostradamus-jóslatok közül, me1993 - Az USA nyugati partjait, Kalifor- lyek a híres, profetikus négysoros vernia nagy részét egy gigantikus földren- sekben vannak elrejtve. 1991-ben (Négés és az ezt követô szökôár teljesen metországban 1992-ben) hozta nyilváelpusztította. A kaliforniai városokban a rabló
és öldöklô bandák miatt káosz uralkodik; azóta Amerika már nem
az, ami volt: lefoglalja
erejét a fontos ipari- és
gazdasági létesítmények felépítése. Az
USA térképét újra kellett rajzolni. 1994-ben
újra felépült a súlyos
károkat szenvedett San
Franciscó-i Golden
Gate híd. „Észak Amerika — jelentették —
soha még eddig nem élt
át ehhez a tragédiához
hasonlót!“ Tessék? Mi
a csoda ez? Kalifornia
nincs többé? Még
mindig George Bush az
elnök? És idôközben
Károly herceg Anglia
Az 1993-ra jósolt földrengés nem történt meg — de …
megtörténik … ?
királyává lépett elô?
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Az egyik leghíresebb próféta:
Nostradamus

nosságra a londoni kutató-író páros
V.J.Hewitt és Peter Lorie a mûvet:
„Nostradamus hihetetlen jóslatai az évfordulóra 1992-2001-ig“ — végre megfejtették jövendöléseit. Nem csak arra
szorítkoztak, hogy egy átfogóan kidolgozott kompjúterprogrammal megpróbálkozzanak a megfejtéssel, hanem jóval messzebb merészkedtek, mint ahogyan az a könyv elôszavában is olvasható: „V.J. Hewitt élete nagy részét
Nostradamus négysorosainak megfejtésére szenteli. Egy négysorosban az Ô
neve is megjelenik, mint az elsô személy, aki Nostradamus jóslatait pontosan fogja megfejteni!“ Egy ilyen fontos
bizonyíték birtokában valójában nem is
csúszhatott volna el a dolog. A számtalan elôzetes téves következtetés után,
amelyek megpróbálták Michel de
Nostradame (szül. 1503-ban, meghalt
1556-ban), az orvos és médium jóslatait
közre adni ez lett volna az „igazi“. Ám
ahogyan ma már pontosan tudjuk, ez a
változat — mely egyben jóslat is —
szintén tévedett. Az ember szóról szóra,
versrôl versre utánaolvashat. És a két
tudós annyira meg volt gyôzôdve, hogy
ôk — végre — valóban megtalálták
Nostradamus jóslataihoz az igazi meg-
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fejtést! De vigasztalódhatnak. További
variációt nyújtottak az idôközben szinte
elviselhetetlenül nagy számú és lassan
alig áttekinthetô, a „valós“ értelmezéssel
foglalkozó Nostradamus-irodalomnak.
Vagyis ôk is a téves értelmezôk hatalmas
gyülekezetéhez tartozhatnak. Ezzel —
úgy gondolná az ember — a téma be is
van fejezve egészen a következô könyv
megjelenéséig, amely most már a Nostradamus-jövendölések „valódi“ és egyetlen helyes értelmezését nyújtja.

fô prófétanôje, Maria Dewi Christos jóslata szerint. Semmi kétség: a jövôbelátás
kimondottan nehéz, és a fáradozó többség számára nyilvánvalóan kilátástalan
próbálkozás.

A holnapi idôjárás: rejtély
Mulatságos, ám tanulságos is volt az a
baklövés, amelyet néhány évvel ezelôtt a

Beteljesedés
és nem beteljesedés szorosan egymás mellett
Ám ez mégsem ilyen egyszerû.
Mert ha valaki az említett könyvet
csak részleteiben olvassa, olyan profetikus utalásokat is találhat, amelyek meglepô módon beigazolódtak.
Mint például Nelson Mandela elnökké választása Dél-Afrikában. A jóslásoknak megfelelôen izgulhatunk,
hogy az elôttünk álló évek mi mindent hoznak még számunkra az ezredfordulóig. Mindenesetre: az, hogy
a jóslatoknak van-e értelmük és jelentésük vagy nincs, s a kettô között
hol a határ az kérdéses. Mert ha a
jóslat úgy alakul, hogy az elôre megjósolt esemény be is következhet és
nem is, akkor a tetszésszerintiség állapotával van dolgunk. Ilyenkor egyetlen
választ sem kaphatunk meg, amit valójában keresünk. Az élet sok területén érezhetô, milyen nehéz is a prófétaság mestersége. Sokszor számos elôrejelzés,
amely empirikus (tapasztalati) gondolkodáson alapul újra és újra téves próbálkozásnak bizonyul. Az országok és társadalmak fejlôdési útjai szinte ki vannak
kövezve ilyen téves jóslatokkal, kezdve
itt az idôjárás-jelentésen, a 90-es évek
elején kifogyó kôolajtartalékokon át (a
kutatások legújabb eredményei szerint a
tartalékok még több száz évre elegendôek) egészen az ismétlôdôen visszatérô „na most aztán már valóban elôttünk
a világvége“ jóslatokig. Csak emlékeztetôképpen: az egyik legutolsó világvége 1993. november 23-ára esett, az oroszországi „Fehér testvérek“ szekta és
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De hogyan értelmezhetôek a jóslatai?

német idôjárásmegfigyelés fômeteorológusa követett el a televízió kettes csatornájának idôjárás-jelentésében. Igaz,
ezt a jóslást kissé szerényebben „prognózisnak“ nevezik. Ám a cél maga, ha csak
az elkövetkezô három, vagy öt napot és a
kérdést — napsütés, vagy esô? — tekintjük is, ugyanaz: „pillantást vetni a jövôbe“. Egy este az idôjárás-elôrejelzés
felelôse ezt nyilatkozta: „Fel szeretnénk
ma önöket világosítani, miért is lett az
idôjárás más, mint ahogyan azt elôre
jeleztük.“ Így lett az elôrejelzésbôl —
„utánajelzés“. De ehhez igazán nincs
szükségünk szakemberre vagy (idôjárás-) prófétára. Ez az esemény azonban
mindenesetre több, mint anekdota. Mert
ahogyan szinte hetente önmagunk is érzékeljük és megállapíthatjuk, hogy az
idôjárás-jelentés már ismét tévedett,
ugyanúgy meg kell állapítanunk, hogy a
CHRISTALL

prófétákra és próféciákra is igaz lehet
ez. Számtalan kortársunk van, akik pontosan tudták mi fog történni a jövôben,
tudásukat azonban sajnos csak az események bekövetkezte után osztották meg
velünk. Ez néha igazán sajnálatos az
érintett számára — ha például egy pénzbefektetés alkalmával hatalmas veszteséget kellett elszenvednie, holott sokkal
szívesebben vette volna, ha megtudhatja
elôre a sikeres tippet. Ám a „látónak“,
aki — úgy tûnik — be van avatva a
világ és a kozmosz történéseibe, de
aki sajnos túl késôn áll elô a veszteségrôl, szerencsétlenségrôl, betegségrôl és szerelmi bánatról szóló figyelmezetéseivel, ennek a „kései“
prófétának egyáltalán nem fontos a
komoly, jóindulatú segítség megadása. Neki a prófétai siker csak mint
igazolás kell: Nézzetek csak ide, ilyen
jó vagyok én — ám senki sem hallgat
rám! Ezeket az embereket egyáltalán
nem fölösleges itt röviden jellemezni. Mert olyan sokan vannak, hogy a
velük való számos kéretlen, de elkerülhetetlen kapcsolat által egyre inkább egy olyan megzavart állapotba
kerülünk, hogy lassan nem tudjuk
megkülönböztetni a tegnapot a mától. Ha egyszer ebbe az állapotba
jutunk, akkor elkezdôdik a hiszékenység korszaka. És mint ismert,
ezzel jó és még jobb üzleteket lehet
kötni. Mindenesetre ezeknél az üzleteknél az adok-kapok viszony nagyon kiegyensúlyozatlan. Ám az évszázadok és
évezredek során át a prófétai próbálkozásoknál tapasztalt pontatlanságokon és
a bennük való kételkedésen túl is kétségtelen, hogy Földünk sok lakója, az
emberek nagy többsége sürgetô szükségét érzi annak, hogy az eseményeket
elôre megtudja és felismerje. Ez — mint
ismert — már a könyvek könyvében, a
Bibliában is megjelenik, ahol prófétákról esik szó (természetesen sok hamis
prófétáról is, akik eljönnek majd) és
drámai víziók szólnak az eljövendô
apokalipszisról. Túl egyszerû lenne a
jövôbelátás erôfeszítését és vágyát nevetségessé tenni. Ez az érzés nagyon
jellemzô az emberekre. Az emberi lény
már csak ilyen teremtmény: aki szellemével nem csak az úgynevezett „jelent“
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Utazás a jövôbe

M

i, a szerkesztôség munkatársai szeretnénk a CHRISTALL olvasóit egy próféciai utazásra meghívni az 1995-ös éven át a
jövôbe. Nem a lottószámok megjósolásáról lesz szó, hanem globálisan
nézzük mindazt, ami valamilyen
módon érint mindnyájunkat. Elsôként, ebben a számban próbaképpen
a közeljövôben megjelenô „Cigánykirály jövendölései“-bôl választottunk egy részletet. Ezek olyan jóslatok, amelyek a 22. századig nyúlnak.
Aktuálisnak érezzük és szeretnénk
újra a „Jupiter“ témájához nyúlni,
amellyel a CHRISTALL 0/94-es számában már foglalkoztunk „Mi van
veled, Jupiter?“ címmel. Ebben a
beszámolóban a válaszokat egy müncheni médiumon — Ulli Kelleren —
keresztül kaptuk és ebbôl közöltünk
részleteket. A médium által elmondottak szerint a Jupiter energiastruktúrájában — és ennek következtében a Földön is — változás történik.
Többek között megemlíti, hogy „A
Jupiterrel való elsô érintkezés valamiféle jelentôs tágulással bíró finom,
elektromágneses vihart — ami
alapvetôen jellemzô is a Jupiterre —
idéz elô. A Földre nézve ez gyorsan
megemelkedô tektonikus aktivitást,
viharszerûen változó idôjárást, vulkánkitöréseket, ezeknek ugrásszerû
megnövekedését jelenti… Sokan, hacsak nem a legtöbb ember olyan,
eddig ismeretlen pszihikai és egzisztenciális bizonytalanságot él át —
nem csak a külsô események miatt,
hanem mindenek elôtt a hatalmas
méretûre növekedett elektromágneses rezgések okán —, mintha kicsúszna a talaj a lába alól. Hullámszerû, ellenôrizhetetlen, rövidzárlatszerû reakciók… sokak számára lehetetlenség ennek az energiának a
hosszú távon való elviselése. Minél
jobban megvalósítottátok a magasabb rezgésszámokon való életet,
mint egyének, minél inkább kifej-
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lesztettétek a képességet magatokban arra, hogy a körülöttetek lévô
dolgokat energiaként érzékeljétek,
annál gyorsabban és könnyebben
lesztek képesek a pozitív hatások
megvalósítására. Röviden tehát képesek lesztek ezt az eseményt úgy
felfogni, mint egy aktiválást, vagy
úgy, mintha egész naprendszeretek
számára, sôt azon túl is jelentôsebb
mértékben állna rendelkezésre a Jupiter energiája. A Föld már folyamatban lévô rezgésszint-emelkedése ezáltal ugrásszerû lökést kap. Az
addigi folyamat elôkészítés és bevezetés lesz — az esemény után azonban ezeket a tényeket már senki nem
hagyhatja figyelmen kívül. Szkeptikus, kételkedô tudósaitok is kénytelenek lesznek ezeket a tényeket elismerni.“
Kérdés: Ez azt jelenti, hogy a médiumok és gyógyítók is — ahogyan
mi nevezzük ôket — ezután az esemény után jóval jelentôsebb és intenzívebb lehetôségeket találnak
majd; hogy esetleg az esemény után
szinte egy spirituális idôszak kezdôdik, amelyet korábbi jóslatok jeleztek?
„Igen, így van. Konkrétan a megfogható lehetôségek is (például a
kristályok használata) ugrásszerûen
kiszélesednek, és ezáltal a technikai
lehetôségek skálája szintén megnô.
Olyasvalami lesz ez, mint az atlantiszi
tudás újrafelfedezése bizonyos technikai kereteken belül, és egyidejûleg
a lehetôségek és alkalmazásuk kiszélesedik. S ezzel párhuzamosan a
társadalmi és politikai ellenállás e
dolgokkal szemben megszûnik.“
Ennél a médiumi elôrejelzésnél
sem teljesedett be az idôpont, 1994
(Hogy ezek az elôrejelzések miért is
pontatlanok, arról a „Próféták és próféciák“ folytatásában írunk). Ebben
az esetben is úgy vélhetnénk tehát,
hogy a próféciai üzenet inkább egy
elképzelésre, mint a realitásokra tá-
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maszkodik. De röviddel e cikk befejezése elôtt a következô hírt kaptuk,
amelyet szeretnénk megosztani olvasóinkkal. Ez érzékelteti, hogy a
globális, sôt kozmikus esemény nem
a mi egyenes vonalú gondolkodásunkhoz igazodik. És: nem kell minden jóslatot vagy prognózist azonnal
ad akta tenni, ha nem következik be
„idôre“. A Jupiter bolygó fejlôdésére vonatkozóan az áll többek között:
„A legújabb mérések szerint a tudósok úgy vélik, hogy meg fog változni
a Jupiter pályája. Az 1995. május 18.
és 25. között mért adatok bizonyítják majd ezt az állapotot. Az eddigi
adatok alapján a Jupiter letér a pályájáról. Ez azt jelenti, hogy a bolygó
normális esetben ellipszis alakú pályája egy bizonyos ponton fluktuálni
fog. Félô, hogy a Jupiter olyan pályát vehet fel, mely közelebb viszi
más planétákhoz. Ezáltal más bolygók pályája is megváltozhat. A „kitüremkedés“ elérésének idejét 1995.
október 15. és 25. közötti idôre számítják. Ebben az idôszakban a Jupiter kiugorhat pályájáról. A tudósok
aggódva figyelik a bolygó elektromágneses erejének növekedését. A
gravitációs erôk növekedése szintén
érzékelhetô. November 15. és 25.
között ugrásszerû növekedés következhet be a jupiteri erôkben, melynek következményei még nem beláthatóak.“
A tudósok egyetértenek abban,
hogy 1995. decemberében kritikus
ponthoz érkezik a Jupiter és más
bolygók együttállása. Követni fogjuk, és megfigyeljük a fejlôdést; úgy
abban a tekintetben, hogy mi történik a Jupiterrel, mint annak a Földön
tapasztalható hatásait is — vagyis
mindazt, amit mi érzékelünk.

✧
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Jövô
tudja átélni és érzékelni — ami valójában nem is létezik, ahogyan majd ezt a
késôbbiekben láthatják — hanem aki
szellemével a múltra is emlékezik (és
sokszor annak erejébôl és csüggedésébôl
merít), sôt aki — igaz csak sejtve —

csalásokról, balesetekrôl, tehát mindenféle szerencsétlenségrôl és szenvedésrôl, hogy aztán valahogyan „tudatosan“
elkerülhessük ôket. Ezekrôl a kérdésekrôl
nem lehet csak elviccelôdni, mert ezzel
nem tudjuk megtalálni a választ. De ho-

A mágusokat és prófétákat sok ember démonokként képzeli el, akik így
természetesen félelemmel töltik el ôket.

annak érzékelésére is képes, amit mi
jövônek nevezünk. Érthetô az óhaj, ha
belegondolunk: a múltamat igencsak jól
ismerem, az (úgynevezett) jelenemet
éppilyen konkrétan élem át — nos, szeretném azt is tudni, mi is áll elôttem
abban az idôdimenzióban, amit mi meglepô módon „elôre“ vagy „elôre irányuló“ -nak mondunk (a múlt ennek megfelelôen valami „visszafelé“ vagy „hátrafelé irányuló dolog).

Mi a jövô?
Természetesen az 1995. évi novemberi lottó nyertesének jó lenne 1995 nyarán tudni, hogy négy hónap múlva a lottó
éves rekordnyereményét kasszírozza
majd be…. Kívánságok és igények lehetnek hajtóerôi a jövôbe való bepillantásnak. S ilyenek vannak is szép számmal:
valamit megtudni egy partnerkapcsolat
és szerelem alakulásáról, a szakmai élet
sikereirôl és a karrierrôl, a szerencsejátékban rejlô szerencsérôl, a betegségekkel való megbirkózásról. És természetesen épp ilyen erôs motívum a jövô kérdését illetôen megtudni valamit az elôttünk
álló katasztrófákról, hazugságokról és
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gyan közeledhet akkor az ember a jövô
értelmezéséhez? Hiszen saját magunk
tapasztaljuk, milyen nehéz pontosan
elôrejelezni és jövendölni. Vagy nem
kellene-e ezt a témát mint „felesleges
badarságot“ végre elfelejtenünk, és egyszerûen csak élni - egyik napról a másikra? Mint a Nostradamus-jövendölések
részben találó és részben téves kijelentéseire is van egy válasz: a jövendölések
lehetôségének; a jövôbe való bepillantás
lehetôségének elutasításával, tagadásával olyan tényeket hagynánk figyelmen
kívül, amelyek aligha lehetnek ma már
kérdésesek. Például középkori bajor „látók“ olyan technikai és társadalmi fejlôdéseket láttak elôre — mint a vasút építése —, amelyekrôl akkoriban fogalmuk
sem lehetett. Mivel annak idején még
nem volt „vasút“, tehát maga a fogalom
sem létezett; ezért a történést körülírták
azzal a szó- és fogalomkinccsel, amely
ismert volt számukra. Stromberger, a
látók családjának egy ismert tagja „vasból készült utakat“ említ, amelyeket azután a mai vasutakként építettek meg. Ma
számos ilyen, részben meghökkentôen
találó leírást olvashatunk, amelyek valóban — mint ahogyan tudjuk — mára
valóra is váltak.
CHRISTALL

Nostradamus
és a nagy földrengés
Hogyan jut egy ilyen „látó“ és „próféta“ ehhez a tudáshoz, amely úgy tûnik,
szinte átugorja a jövô elôtt álló, a jelen
életet elhatároló barikádokat? És a megjövendölt dolgokkal kapcsolatosan még
kétségtelen bizonyossággal ki is jelenti:
így történik majd! Nem kevésbé meglepôek a természeti katasztrófákról —
földrengésekrôl, vulkánkitörésekrôl —
szóló jövendôlátások. Bár Nostradamusnak a kaliforniai „nagy rengésrôl“ szóló
jóslatai nem valósultak meg; vagyis a
megjövendölt évben, 1992-ben nem. Ám
több mint meglepô a megállapítás és a
kérdés: hogyan volt képes a középkor
embere egy olyan jóslatra, amely ennek
a területnek a geológiai és tektonikai
különlegességével kapcsolatos és amely
esemény mai tudásunk szerint valóban
(már) csak idô kérdése? Ma mi is mindezt csak bolygónk geológiai természetének évszázados kutatásai alapján tudjuk.
Nostradamusnak azonban annak idején a
korlátozott ismeretek alapján még fogalma sem lehetett arról, hogy a késôbbi
„napfény-állam“, Kalifornia úgy terül el,
mintha bombák láncolatán alakult volna
ki. Még kevesebben lehettek azok a jövendômondók és próféták, akiknek tudomásuk lehetett volna róla, hogy például Japán szigetei hasonló geológiai formákon alakultak ki, és ott csak idô kérdése, mikor is merülnek el az ország egyes
részei.

Mégis léteznek prófétai jövendölések
Mielôtt ezekkel a fenoménokkal foglalkozunk, szeretnénk megállapítani,
hogy ilyen és egy halom hasonló vagy
egészen más, teljesen elképesztô példák
igazolják: nyilvánvalóan mégis lehetségesek a próféciák és jövendölések! Hogyan lehet azonban a „jókat“ a „rosszaktól“ vagyis a tévesektôl megkülönböztetni? Azért, hogy választ találjunk erre a
kérdésre, újból az idô jelenségével kell
foglalkoznunk. Ám ehhez — mint ahogyan már azt az elôzôekben említettük
— csak közelíteni tudunk. Hiszen mi
ebben a földi dimenzióban vagyunk ott-
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Jövô
hon és az adottság, hogy innen kirándulásokat tegyünk más dimenziókba, különlegesnek és (még) nem nagyon elterjedtnek tûnik. Az idô dimenziójával való
foglalkozás elválaszthatatlanul összekapcsolódott a prófétákkal és a jövendölésekkel. Mert ezeknél az eseteknél szinte
mindig bizonyos jövôben lejátszódó eseményekrôl van szó. Ám ahogyan azt már
tapasztalatból vagy leírásokból tudjuk
— lásd a bevezetôben leírt téves elôrejelzésekrôl szóló példákat — számos jövendölés nem következik be, illetve nem
az elôre megadott idôpontokban.

A „jelen“ nem létezik
Az említett, az idô jelenségére vonatkozó utalás értelmében vissza kell térnünk állításunkhoz, hogy a jelen nem is
létezik. Hogy lehet ez? — kérdezhetjük.
Hiszen mi a mát egészen reálisan éljük
meg itt és most. Tudósok is foglalkoztak
vele, és bebizonyították: az, amit mi „je-

lenként“ érzékelünk, nem más, mint a
múlt és a jövô találkozása. A jelen tehát
nem egyéb, mint a múlt és a jövô állandó
összefolyása. Sôt, megpróbálták ennek
az átmenetnek a pillanatát is megmérni!
Az eredmény a másodpercnek olyan kis
töredéke — amelyben a múltból a jövôbe
való átmenet történik —, hogy ebbôl
levonhatjuk a következtetést: az idô vonatkozásában a jelen nem létezik. Természetesen van egy „jelen érzés“, amelyet érzékelünk, és amelyet egy bizonyos
tapasztalatra vonatkoztatunk. A következtetés: ha az idô-dimenzióban a jelen
alapjában véve nem létezik, akkor csak a
jövô és a múlt marad. És ezek — mint azt
az elôzôekben leírtuk — állandóan egymásba folynak. Más szóval: a jelen megélése a múlt és a jövô kombinációjának
eredménye! És még tovább menve:
mindezeket figyelembe véve, úgyszólván állandóan az „egyik lábbal“ a jövôben állunk anélkül, hogy mindennapi
életünkben ennek tudatában lennénk. Itt
lehet elrejtve arra kérdésünkre a válasz,

hogy hogyan is lehetségesek egyáltalán
a jövendölések. Mert ha minden esemény során a jövô dimenziójával is kapcsolatunk van, akkor arra is lehetôség
kell hogy legyen, hogy ezt a „jövôt“
érzékeljük, vagyis „lássuk“. Ez bizonyára nem csak kimondottan képességgel
magyarázható, hanem mindenekelôtt valamilyen érzékenységgel és magas fokúan kifejlôdött tudattal, amely képes átlépni az ébrenlét állapotát és megnyitni
önmaga elôtt egy másik dimenziót.
Következô számunkban a „Próféták
és próféciák“ címû riportunkban arról
írunk, hogy milyen nehézségeik vannak
a fenoménoknak a médiumi jóslatok során az idôvel, és mindenek elôtt az idôpontok megadásával.
W.L.

✧

Peter Kelder
A fiatalság forrása
(könyv, video)
Peter Kelder könyve az egyetlen forrása a felbecsülhetetlen értékü kincsnek: az örök fiatalság
titkát örzô öt tibeti rítusnak. Ezzel az igazi
szenzációnak számító könyvvel a kezében bárki
könnyen elsajátíthatja az öt tibeti jógagyakorlatot,
függetlenül attól, hogy hány éves, és milyen az
egészségi állapota. A könyv alapján elkészült Az öt
„Tibeti“ videofilm változata is, mely az eredeti
helyszínen, Tibetben felvett képeivel olyan vonzóan hiteles vizuális teret teremt meg, amelyben a
bemutatott gyakorlatok úgy hatnak ránk, hogy
azonnal ,,be akarunk szállni” és a látottakkal
együtt aktívan végezni ôket.
l05 oldal 448,Video: 1.000,Könyv,Video együtt: 1.200,-
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ÉDESVÍZ KIADÓ®
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A R.A
.I. KÖZPONTOK
R.A.I.

Tájékoztatója

A

R.A.I. a Reiki Association International rövidítése, jelentése magyarul: Nemzetközi
Reiki Szervezet. Három éve alakult Németországban, 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 világszervezet nyújtani tud. Nem új módszert
kínálunk a Reikiben, hanem a krisztusi
oldalt képviseljük. Nem csak Reikit oktatunk, 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 módszer. Kitûnik az alkalmazás egyszerûségével, s emellett rendkívüli hatásosságával. A Reiki beavatottak hite elmélyül,
kinyílnak a világ felé, életük harmónikusabb, 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 szabadalmi jog által védett. Elsajátítása kizárólag 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 betegség oka, és arra aktív kezeléssel hat. Együttmôködve a hagyományos orvoslással, lehetôvé teszi, hogy különbözô
segédeszközök nélkül információkat
kapjunk a kezelt személy állapotáról, és
a kezeléshez szükséges gyógynövények,
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kivonatok, és egyéb gyógyanyagok
(például: Bach-virágterápia, homeopátiás
szerek) szükségességérôl és adagolásáról
is.
AROLO TIFAR I.
tanfolyamon a különleges AROLO diagnózisrendszer a mester fokkal kiegészülve új dimenziót ér el. A tanulók speciális,
atlantiszi technikával programozott hegyikristályokat kapnak.
A TIFAR II.
Programozott ametisztek bôvitik a kezelés lehetôségeit, valamint lehetôség nyílik
a hibás energiastruktúrák megváltoztatására, és pozitív képek programozására,
ezáltal negatív viselkedési minták törlésére, energetikai blokádok oldására. Az
AROLO-ban a tanulókat beavatás csatlakoztatja 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. tanfolyamot kizárólag a R.A.I. Reiki és
AROLO nagymestere, F.E. Eckard
Strohm oktatja.
Angyaltanfolyam
Melynek keretén belül a tanulók megtudhatják, 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 elsajátíthatják az aktív energetikai gyógyászat
technikáit. A negyedik fokon a tanulók
F.E. Eckard Strohm segítségével megtanulják az úgynevezett pszi-sebészetet.
CHRISTALL

A szellemgyógyászat I., II, és III.,
valamint az angyaltanfolyam csak a központokban végezhetô el, Lödi József
vezetésével. A képzési lehetôségek folyamatosan bôvülnek; idôrôl-idôre újabb
tanfolyamokat indítunk.
Tananyag:
A tanulók a tanfolyamokon egységes,
írásbeli tananyagot kapnak (árát a tandíj
tartalmazza), amely megkönnyíti a hallottak átismétlését és jobb elsajátítását.
Reiki I. és II. tanfolyamokon a központok által kiadott nyomtatott füzet, a többi
tanfolyamon szintén a központok által
kiadott, fénymásolt anyag segíti a tanulók munkáját.
Oklevél:
A tanulók az elvégzett tanfolyamokról egységes, a R.A.I.központok által
kiadott, nemzetközi oklevelet kapnak.
Bizonyos tanfolyamok elvégzése az oklevél bemutatásához kötött.
Tandíjak:
Reiki I.: 3.200 Ft
Reiki II.: 7.500 Ft
Reiki mester: 25.000 Ft
Reiki tanár: 50.000 FT
AROLO I.: 4.000 Ft
AROLO II.: 9.000 Ft
AROLO TIFAR I.: 40.000 Ft
AROLO TIFAR II.: 55.000 Ft
Aktív szellemgyógyászat
I. és II: fokonként 5.000 Ft,
III.: 8.500 Ft, IV.: 28.000 Ft,
V.: 50.000 Ft
Angyaltanfolyam: 3.500 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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Mese

Indiai mesevarázs
Két indiai meséskönyvet ajánlunk figyelmükbe. Az elsô
kötet címe Csodatévô Gopál, az ezt követô másodiké —
Gopál a csalhatatlan. Mindkét verses, színes mese forrása
az ókori India talán legszebb elbeszélés-gyûjteménye, a
Paramahamsa-Purána. Paramahamsa királyi hattyút jelent,
purána regét, történetet. Az indiai hajnalok leg szemet
gyönyörködtetôbb jelensége, mikor a hattyúk fejükkel a
lótuszvirágok szírmai közé hatolnak. Hasonlóan deríti föl a
nyugati ember szívét, ha belemerül az ôsi Napkelet öröküde
történeteibe.

A

Csodatévô Gopál története
az indiai özönvíz, illetve annak emlékéhez kapcsolódó
ötezeréves regét dolgoz fel. Történt
ugyanis, hogy a korabeli Indiában addig
szokatlan szárazság, az indiai kultúrát megteremtô pásztorkodó népeket éhinséggel fenyegette. A
természeti csapást elhárítandó áldozati ceremóniát
akartak bemutatni a
mennyei bolygók
nagyhatalmú királyának, Indra
Maharádzsának,
aki egyben a termékenyítô esôk
adományozója is
volt. A történet
hôse Gopál, egy
fantasztikus, kékbôrû kisfiú, akirôl kiderül, hogy
maga a legfelsôbb Istenség,
Visnu földi testetöltése. Gopál
szembeszáll a
magáról megfeledkezô, elefántháton robogó, villámokat szóró Indrával. A pásztorok figyelmét s odaadását Visnu, vagyis titokzatos önmaga felé irányítja. A
gôgös, sértett Indra átka a fojtogató szárazságot, szünni nem akaró rettenetes
özönvízzel cseréli fel. Vrindávan, Gopál
kicsiny falucskája, de maga India is végveszedelembe kerül. A tomboló elemek
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keltette rettegés ellenére a pásztornép
kitart a gyermekisten mellett, aki végül,
mint egy hatalmas gombát föltépte s a
feje fölé emelte a hatalmas Góvardhana
hegyet, hét napig tartva azt csupán egyetlen ujján. Az emberek s az állatok a
hegy oltalma alatt megmenekedtek. Indra e végtelen erôt s hatalmat látva levetkôzte kevélységét, s alázattal hódolt az isteni gyermek,
Gopál elôtt.
A második történetben Brahmá
a tejútrendszer
irányító félistene
látja égi birodalmából Gopál földi tetteit, de képtelen megérteni,
hogy egy gyermek miként tehet
szert ily hatalomra. Mivel éppen ô,
vagyis Brahmá az
anyagi világ megteremtésének egyik fô konstruktôre, kifinomult ütközet szinhelyévé válik Vrindávan ismét. A négyfejû szuperintelligens Brahmá elrabolja Gopál pajtásait és a vrindávani bocikat, s egy hatalmas barlangba rekeszti valamennyit.
Izgatottan s kicsit félve lesi az Indrát már
megleckéztetô kékbôrû fiú ellenlépéseit.
Azonban éppen azon a ponton szenved
súlyos vereséget, ahol legerôsebbnek hiCHRISTALL

szi magát. Végtelen értelme csôdöt mond,
valóságos térháborgásba kerül, mert
Gopál isteni hatalmánál fogva felölti az
elhurcolt fiúk, s borjak száz, meg száz
alakját. A vrindávani varázs szünni nem
akaró, mámoros éjszakát eredményez,
hiszen az öntudatlan szülôk, s még a falu
tehenei is gyermekeik, borjaik helyett,
magát a világok Urát, Visnut etetik, dédelgetik s fürösztik szüntelen. Másnap
reggel Brahmá a háborgó téridôben, mely
minden anyagi fizikának ellentmond, két
csapat fiút s tehenet talál egymás közelében. Gopál varázslatának idôtartamát
Brahmá egy szempillantásnak hitte, de a
Földön eltelt egy év, s bizony az egyik
csapat fiú s még a bocik is magasabbak,
önállóbbak, mint annak elôtte, mielôtt
elragadta ôket. Ám a Gopálból megnyilvánultak mind változatlanok, mert fölöttük nem érvényesült a mulandóság, az
anyag idô. Brahmá szédülten és szégyenkezve ismeri fel Visnut Gopál személyében, s e szavakkal hódol elôtte: „Ó Krsna,
ó Gopál, a tudományom melletted csak,
mint hó a sötétben, mint szentjánosbogárfény déli verôfényben, hozzád mérve
parányi porszem vagyok csupán, kérlek
bocsásd meg büszkeségem“.
A „Gopál, a csalhatatlan“ — címû mesekönyv
az Édesvíz Kiadó gondozásában jelenik meg.
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Tanácsok & Gyakorlatok
Hatásos és gyors segítség a „Kuatsu”-val

A szamurájok titkos tudása
Komoly esetben az élet vagy halál néha csak másodpercek
kérdése. Ilyen töredéknyi idô alatt csak az képes segíteni,
aki egyáltalán tudja, hogy bizonyos helyzetekben mit is kell
cselekednie, hogy a sérültet megmentse a korai haláltól.
Egy valaha titkos, ámde újra felfedezett újraélesztési
technikát, a „Kuatsu”-t szeretné ezúttal bemutatni a
CHRISTALL.

A

Kuatsu olyan újraélesztési
módszerek összessége, amelyek a nyugati országokban
aligha ismertek. Eredete az ôsi küzdôsportokhoz, mint például Judo, Jiu-Jitsu,
Karate és Kung Fu nyúlik vissza. Akkoriban is nagyon fontos volt, hogy egy
súlyosan sérült küzdôt bizonyos körülmények között megmentsenek a halál
karmaiból. Ezért a Kuatsu olyan titkos
mûvészet volt, amelynek tudását és technikáit a Mesterek csak tanítványaiknak
adták tovább. Nem a nép javát szolgálta,

ám belôle olyan technikák fejlôdtek ki,
amelyek a hétköznapok kritikus pillanataiban elsô és legjobb segélynek bizonyultak. Mégpedig az ütögetô-, nyomóés simogató-masszázsokkal és az ezek
által kiváltott idegingerekkel és idegimpulzusokkal. Az egyes módszerek mindig arra irányulnak, hogy akadályokat és
blokádokat — például egy súlyos sebesülés esetén — oldjanak fel, megszüntessék az ájultságot és/vagy megóvjanak
egy sebesültet a haláltól, bizonyos körülmények között szó szerint a halálból

visszahozva ôt. Erre szolgálnak olyan
technikák, mint például a mellkasprés és
a szívprés, a talpbotozás és a gerincnyomás, a talpszúrás és az (akarattal történô)
vágás (ütés). Általában ezeknek a módszereknek az alkalmazása olyan esetekben történik, amikor csak másodpercek
állnak rendelkezésre a sebesült életének
megmentésére. Ilyen például amikor egy
elzáródott légcsôrôl van szó, ahol esetleg
24 másodperc áll rendelkezésre, hogy az
illetô megmeneküljön a fulladásos haláltól. De kevésbé drámai, hétköznapi panaszok és sebesülések esetén is, mint
például fejfájás, homloküreg-gyulladás,
hányinger és hányás, törések, zúzódások
és ficamok esetében is hathatós segítséget nyújthatnak a „Kuatsu”-technikák.
Ebben a számban a CHRISTALL egy
példa kapcsán bemutatja a „Kuatsu”-technikát.

✧

A fejfájás és a homloküreg-gyulladás leküzdése

1
A kezelendô személy elôre
nyújtott lábakkal ül. A kezelô a kezelendô mögött áll. A
páciens feje a kezelô személy mellkasán nyugszik. A
mutatóujjai hegyével a kezelô két oldalról, oldalirányból
kétszer megnyomja a könnycsatornát.
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2
Befejezésképpen laza simítómasszázs következik az
orrgyöktôl kiindulva a homlokon át a hajig.

3
A kezelô laza ujjakkal elölrôl
hátrafelé simító mozdulatokat végez a halántékon.
(kezelési idô:
körülbelül 10 perc.)

4
A fej hátsó részén, a fôidegrendszer, a nyak felé történô
lesimítás.
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5
A kezelés befejezéseképpen
a kezelô két keze széttárt ujjaival a fej két oldalán van,
majd a hajat ujjai közé fogva
lassan felfelé vezeti kezét.
Ezáltal a fejbôr kissé megemelkedik (levegôzik). A fejfájás csillapodik. A gennyes
lerakódások felszakadoznak.

Változat a befejezô folyamatra:

A kezeket ökölbe szorítjuk
úgy, hogy a középsô ujj bütykei kiálljanak. Ezekkel egyenletes nyomást gyakorolva végigsimítjuk a homlokot
hátrafelé, a halántéknál a fül
szélét követve a fej hátsó részének közepéig ötször. Ez a
variáció nem alkalmazható
fejsérülés esetén.
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Megrendelni a CHRISTALL-t?

Nem boszorkányság!
A CHRISTALL következô két példányának elôfizetési díja: 598 Ft.,
melyet szíveskedjenek rózsaszín postai utalványon eljuttatni a Fénykiadó Kft. címére:
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 10-12. III/25.
Kérjük megrendeléseik (termékek neve, darabszám) és tagsági számuk mellett a pontos címüket is feltüntetni!
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A vírusok és az ember
Az utolsó figyelmeztetés?
„Az ember folyamatos uralmára a Földön a legnagyobb veszélyt a vírusok jelentik.”
Prof. Joshua Lederberg Rockefeller Egyetem, New York

A vírusokról mindannyian rendelkezünk valamiféle
ismerettel: ha mást nem is, annyit mindenki tud, hogy
bizonyos vírusok veszélyesek az emberre; megbetegíthetik,
vagy akár a halálát is okozhatják. Félelmünket és
aggodalmunkat növeli, hogy a vírusok ellen a mai napig
nem rendelkezünk hatékony gyógyszerekkel, s maga a
víruskutatás is gyermekéveit éli.

B

ár a tudományos világ annak
illuzióját kelti, hogy kézben
tartja a dolgokat, és csak rövid idô kérdése, hogy a vírusok fölött az
orvostudomány döntô gyôzelmet arasson. Az igazsághoz és a valósághoz sokkal közelebb áll az a vélemény, amelyet
egy vezetô víruskutató így fogalmazott
meg: „Az esélyek változnak és változnak
a vírusok javára az emberrel szemben”.
Vajon mi az, amire a növekvô vírusinvázió felhívja a figyelmünket?

va újabb sejteket fertôznek meg. Bizonyos vírusok a kristályokhoz hasonló
felépítéssel rendelkeznek, és kutatóknak
sikerült egyes növényi és állati vírusokat
kristályos formában elôállítani. Lényegében azt mondhatjuk, hogy géncsoportok és genetikus információhalmazok,
ami azért jelentôs, mert fogékony sejtbe
a vírus a legkönnyebben bevihetô genetikus anyag.

Régi — új köntösben
Élô és élettelen határán
A vírusok nem sejtekbôl épülnek fel,
a baktériumoknál jóval kisebbek, csak
elektronmikroszkóppal, több ezerszeres
nagyítással válnak láthatóvá. Kémiailag
nukleinsavat és fehérjét tartalmazó sejtparaziták. A vírusban csak egyféle nukleinsav lehet: vagy DNS vagy RNS, és ez
a vírusok osztályozásának egyik alapja.
Mit is csinál a vírus valójában? A vírusok a sejten kívül semmiféle életjelenséget nem mutatnak. A sejtbe bekerülve az
örökletes tulajdonságait hordozó nukleinsav beépül a sejtbe, átszervezi annak
normális mûködését, s a gazdasejtet arra
kényszeríti, hogy újabb vírusokat termeljen, amelyek aztán megsokszorozód-
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A vírusok száma több ezerre tehetô, s
jelenleg csak pár százat ismer a tudomány. A második világháború óta számos új, idegen, halálos vírus bukkant fel
szerte a világon, amelyek ellen egyáltalán nem vagy csak alig tudunk védekezni. A 60-as évek derült optimizmusát —
mikor is a tudományos világ azt hitte,
hogy a „láthatatlan világot”, a vírusok és
baktériumok világát sikerült végérvényesen legyôznie — felváltotta a kollektív
félelem. Az, hogy ez a félelem valóban
mindenkit érint, nem szorul különösebb
bizonyításra: elég, ha csak az AIDS-re
gondolunk. A tudomány minden fegyverét bevetve igyekszik felvenni a harcot
a vírusokkal, de minél többet tudunk
meg róluk, annál félelmetesebbnek tûnCHRISTALL

A „Halálvírus“ — Ebola

nek, és szinte lehetetlen velük lépést tartani: hirtelen újabbak jelennek meg, vagy
amikor már azt hittük, legyôztük ôket,
valahol máshol váratlanul újra felbukkannak (mint például a Marburg).
Vírusok mindig is voltak, s lesznek is.
Ám a mostanihoz hasonló, az egész Földre kiterjedô járványokkal, illetve megbetegedésekkel a múltban nem fenyegették
az emberiséget. Felmerülhet a kérdés:
hol voltak eddig? Teljesen bizonyos, hogy
a jelenkor félelmetes vírusai a múltban is
léteztek már: tudjuk például, hogy az
AIDS vírusa legalább száz éve létezik, a
világ viszont csak néhány éve ismeri
mint a rettegett, halálos betegség okozóját. Itt voltak tehát, mindig is együtt
éltünk velük anélkül, hogy tartanunk
kellett volna tôlük. Miért okoznak most,
pont most problémát? A magyarázat szinte kínálja magát: valami megváltozott, és
a jelek szerint nagyon rossz irányban.

„Fast food és papírpohár”
A kulcsszó tehát a változás. Az utóbbi
száz esztendôben Földünk arculata je-
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lentôsen átalakult. Az ember fokozott
mértékben aknázza ki a természeti kincseket, ami gyakorlatilag rablógazdálkodást jelent: vagyis a természet oly
mértékû rombolását, hogy a Föld öngyógyító, regeneráló erôi már nem tudnak
lépést tartani az egyre fokozódó pusztítással. A világot a saját képünkre akarjuk
formálni, és azt, hogy ez a kép mennyire
torz, a környezetünkben zajló, egyre
gyorsabb ütemû változások óramûpontossággal jelzik. A civilázáció „vívmányai” a Föld legeldugottabb területeire is
eljutnak. Az ôsi hagyományok és kultúrák lassan, ámde biztosan eltûnnek, és
helyükbe lép mindenütt a „papírpohár”
civilzáció a maga arctalanságával, személytelenségével, jellegtelenségével. A
távolságok drasztikusan lecsökkentek:
gyakorlatilag órák alatt a világ egyik
felébôl a másikba juthatunk. A távolságok csökkenésével természetesen együtt
járnak bizonyos szociális változások,
amelyek ugyancsak hozzájárulnak a Föld
egyensúlyának felborulásához. Civilizációnknak „köszönhetô” az éghajlat megváltozása is. Az üvegházhatás, az ózonlyuk rendszeres és visszatérô témái a
médiáknak, és megint csak olyan dologról van szó, amit mindenki — szó szerint
— a saját bôrén tapasztal. (Üzletnek viszont ez sem rossz: soha nem látott dömping van a „ôrzô-védô” naptejekbôl.)
Vannak elôrejelzések, melyek szerint —
többek között a Föld hômérsékletének
emelkedése miatt Japán jó része víz alá
kerül, és London is tengerparti város
lesz. A környezet megváltozásával természetesen változik az ember maga is.
Miként a letarolt ôserdô helyén sem nôhet már csak satnyább erdô, a megszûnô
emberi közösségek helyét is minôségileg valami egészen más foglalja el: a
mérhetetlenül individualizált egyének közössége. Valójában nem is beszélhetünk
közösségrôl, hiszen a közösségnek mindig van egyfajta szakrális jellege, ez viszont teljesen hiányzik a modern közösségi formákból. Ezért sokkal inkább tömegrôl beszélhetünk, amelyet a közösséggel szemben semmiféle szakralitás
nem jellemez: paradox módon a túlzott
individualizáltság ellenére teljesen arctalan, irányítható, manipulálható. EgyÉnek alkotják, akik valójában nem is
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AIDS vírus egy egészséges sejten.

emberek, hanem Fogyasztók; ha megbetegszenek, Esetté minôsülnek. A Fogyasztók és az áruk számmal, kóddal
rendelkeznek, mert ugye tagadhatatlan,
hogy így minden sokkal praktikusabb, és
fôleg könnyen ellenôrizhetô. Mindenkinek van személyi száma, és gyakorlatilag nem találunk olyan árut, amin ne
lenne vonalkód. („...És, hogy senki ne
vehessen vagy adhasson, csak az, akin
bélyegként rajta van a fenevad neve vagy
nevének száma...”!? Jel. 13, 17.)
A szociális változások jó példája Afrika, az a földrész, ahonnan a legrettegettebb vírusos betegségek — mint például
az AIDS — „indultak útnak”. Eredetileg
a lakosság 80%-a a falvakban, 20%-a a
városokban élt. Ez az arány fokozatosan
megváltozott: a férfiak a városokba mentek munkát keresni, és csak hétvégeken
jártak haza. A hagyományos, természetes közösségi modell tehát felbomlott. A
munkások a városokban prostituáltakkal
érintkeztek, s hazatérvén megfertôzték
feleségeiket. A folyamat drasztikus gyorsaságára jellemzô, hogy Nairobiban az
AIDS fertôzöttek száma öt év alatt 0%ról 80%-ra ugrott! A változások, a megbomlott harmónia jelei tehát egyértelmûen észlelhetô, és egyre többen ébrednek annak tudatára, hogy a jól ismert
gôgös és nagyképû jelmondatért — „Az
CHRISTALL

ember leigázza a természetet” — nagyon
nagy árat kell fizetnünk.

Az ember: vírus?
Lehetetlen nem észrevenni az összefüggést az ember jelenlegi tevékenysége
és a vírusok életmódja között. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy az ember a
Földanya vírusa. Miként a vírus önmagában életképtelen, úgy az ember is az.
Tevékenysége hajszálpontosan és félelmetesen ugyanaz, mint a vírusé az emberi testben: egy rendezetten mûködô egységbe bekerülve a rendet felborítja úgy,
hogy önzô módon saját képére formálja
környezetét, nem törôdve a következményekkel. A vírusok esetében ennek a
tevékenységnek a fertôzött élôlény halála vet véget, vagyis a vírus megöli a neki
életet adó gazdaszervezetet.
Mi a helyzet az ember és a Föld viszonylatában? Ha még lenne kedvünk
tréfálkozni azt is mondhatnánk: „A helyzet reménytelen, de (nem) súlyos”. E
megfogalmazással nem járunk messze
az igazságtól, s ha a fenti, a vírusok és az
ember közti párhuzamra gondolunk, a
végeredmény aligha kétséges... Véleményünk szerint a vírusok mint tömeges
betegségokozók felbukkanása és világ-
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méretû elterjedése felfogható úgy, mint
a beteg Földanya utolsó figyelmeztetése.
Észre kell végre vennünk, hogy gyöke-

ban, Nyugat-Virginiában éppencsak sikerült csírájában elfojtani egy Ebola járványt. A hatóságok mindent a legnagyobb titokban tartottak, és aki látta a
hazai mozikban is
vetített „Vírus” címû filmet, fogalmat alkothat arról,
milyen intézkedéseket vezettek volna be, ha valóban
egy nagyobb járvány tört volna ki.
Hiszen az Ebola
veszélyesebb mint
az AIDS, mert nem
csak a vér, hanem a
fertôzöttekkel való
rendszeres érintkeA vírus speciális fehérjéje szétfeszíti a sejtfalat...
zés útján is terjed.
Akár „Halálvírusresen változtatnunk kell életmódunkon nak” is nevezhetjük, hiszen nincs ellene
és szemléletünkön, mert ha nem tesszük, sem gyógyszer, sem védôoltás, s a fertôbeláthatatlan következményei lesznek. zöttek 90%-a meghal.
Nem arról van szó, hogy harmóniát kell
Eredetérôl semmit sem tudunk, csuteremtenünk! A harmónia VAN, abban pán feltételezések láttak napvilágot. A
csak részt kell venni, csak részesévé kell közvetítô talán egy majomféle, amely
válni. A következôkben egy konkrét példával szeretnénk bemutatni a vírusok
hordozta üzenetet.

hát nem jelentett semmiféle veszélyt. A
vírust sikerült izolálni, készültek róla
elektronmikroszkópos felvételek, de gyakorlatilag ez minden: a gyógyítás lehetôségeirôl semmit sem tudunk. Szerencsére a levegôvel nem terjed, csak testi érintkezéssel, testnedvekkel. Terjedésében
szerepet játszik a rossz higiéniás körülmény. Ismerünk az Ebolához hasonló
vérzéses, lázzal járó megbetegedéseket
okozó vírusokat, ám egyikôjük sem okoz
olyan súlyos lefolyású betegséget, mint
az Ebola. Más, szintén veszélyes betegséget okozó, fôleg nyálkahártyán támadó vírussal szemben — ilyen például a
Polio, illetve a Hepatitis vírus — a szervezet összes sejttípusát megtámadja. A
vírus külsô, speciális fehérjéje szétfeszíti a sejtfalat, a nyíláson át behatol a sejt
belsejébe, majd fehérjeburkát levetve
saját átörökítô anyagát a sejtmagban lévô
örökítôanyag helyébe teszi. Ennek következtében a gazdasejt sajátjaként szintetizálja, azaz sokszorozza a vírusrészecskéket. A születô vírusok kirajzanak, és
újabb egészséges sejteket támadnak meg.
A betegség lappangási ideje 2-16 nap
között váltakozik, majd a betegek 90%-

Halálvírus? Vagy valami más?
Egy újabb titokzatos betegség fenyegeti az emberiséget: az Ebola láz. Zairében ütötte fel a fejét, az Ebola folyó
mentén okozta az elsô tömeges megbetegedéseket, s a nevét is a folyóról kapta a
vírus. 1979-ben Szudánban jelentkezett
ismét, majd idén tavasszal újfent hallatott magáról, nem kis riadalmat keltve a
civilizált nyugati világban. Az illetékesek siettek mindenkit megnyugtatni: aggodalomra semmi ok, hiszen a vírus rövid lappangási ideje miatt kizárt, hogy
akár Európába, akár Amerikába átkerüljön, és ott tömeges fertôzéseket okozzon. A magyar televízióban is hasonló
véleménnyel nyilatkozott a László kórház illetékes fôorvosa. Minden rendben,
megkönnyebbülhetünk: minket nem fenyeget veszély... Nemrégiben derült ki,
hogy 1989-ben az Egyesült Államok-
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...a nyíláson át behatol a sejt belsejébe. Majd megkezdi munkáját.

valamilyen rovartól válik fertôzötté. Szinte biztos, hogy eredetileg csak állatokat
megbetegítô kórokozó volt, emberre teCHRISTALL

a a legszörnyûbb kínok között meghal.
Az Ebola az izmokat és a csontokat kivéve az emberi szervezet minden szövetét
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CHRISTALL - tiszta
megtámadja: olyan tökéletes parazita,
amelyet mindössze két közönséges
fehérjeösszetevô alkot, s mégis fáradhatatlan gépként mûködve elpusztítja az
egész szervezetet.
A betegség elsô látható jeleként apró
vérrögök keletkeznek a vérben. A vérrögök mozaikszerûen hozzátapadnak az
erek falához, a vér besûrûsödik, s ennek

majd az egész nyelv elhal, amit a beteg
rendszerint kiköp. Ugyanakkor bevérzések keletkeznek a szívizomzatban is, a
szívizomzat áteresztôvé válik, így az
összehúzódásokkal a szívkamrákból a
vér a mellüregbe jut. Rendszerint bevérzik a szemgolyó, és a beteg megvakul,
miközben vért könnyezik, mivel a könnymirigyek is vért ürítenek. A szervezetbôl
távozó vér egyáltalán nem alvad
meg. A vér mikroszkópikus vizsgálatával látható,
hogy az oxigént
szállító vörösvértestek széttöredeztek és elhaltak.
A vírus a szervezet nagy részét elpusztítja: tönkreteszi az agyat is,
és a betegség végsô stádiumában az
epilepsziás rohamokhoz hasonló
rángógörcsök jeEbola fertôzött Szudánban
lentkeznek. A
görcsös roham
következtében a keringés lelassul. A mo- alatt a testbôl kifolyó véres váladék szétzaikfal egyre vastagabb lesz, a vérrög nô, szóródhat, és a vírus újabb áldozatokat
majd a leszakadó részek a vérárammal fertôzhet meg. A rothadásnak indult máj
eljutnak a kis hajszálerekbe és azokat elôször felpuffad, késôbb elsárgul, majd
eltömítik. Ennek következtében az egész elhal. A keringésben lévô vérrögök és
testre kiterjedôen valamennyi szerv elô- szövetdarabok eltömítik a veséket, így
ször részleges, majd teljes vérellátása azok mûködésképtelenné válnak. A vese
megszûnik, és az ezeket alkotó szövetek képtelen lesz ellátni funkcióját, húgyelhalnak. A bôrben apró, pontszerû be- vérûség lép fel. A beteg halála elôtti
vérzések keletkeznek, s ezek rövid idô idôben egyetlen csepp vérben mintegy
alatt nagy kiterjedésû vérömlenyekké ezermillió vírusrészecske található, meválnak. A vírus a kötôszövet rugalmas lyekbôl komplett vírusok alakulnak ki.
rostjait is tönkreteszi; s mivel a kötôszö- A halál közvetlen oka többnyire az agyi
vet tartja össze a szervezetet, e „tartó- bevérzés, és a következményes féloldali
rács” szétesésével a test is szétesik. Az bénulás. A halál beállta után a test igen
Ebola szinte elemészti a szervezet fehér- gyorsan szétesik, mivel az egyes szervek
jéit, ennek következtében a bôr alatti már elôzôleg is részben vagy teljesen
kötôszövetek elfolyósodnak. A bôr fel- elhaltak és elfolyósodtak.
repedezik, a repedésekbôl véres váladék
A vírus elleni oltóanyag kifejlesztése
szivárog. A bevérzéses területek egyre szakértôi becslések szerint akár százmilcsak nônek, végül az egész test felpuffad lió dollárba is belekerülhet. A betegség
és sötétkék lesz. A felpuhult, vizenyôssé jelenleg a Föld legszegényebb régióiban
vált elhaló bôr a legkisebb fizikai beha- jelentkezik, ahol az oltóanyag megvátásra is leválik. A test minden nyílásán át sárlására nincs pénz, így a gyógyszervér távozik, még a nyálmirigyekbôl is gyáraknak mai nyereségorientált vilávér ürül. A nyelv hámja elôször leválik, gunkban nem érdekük, hogy az oltó-
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anyag kikísérletezésén dolgozzanak.

„Amint fent, úgy lent”
Az Ebola okozta tünetek talán a legszörnyûbbek, amivel valaha is találkozott az
emberiség. Az elsô dolog, ami rögtön
szembeötlik a vér besûrûsödése, majd
távozása a testnyílásokon át. A vér az
élet, az életerô szimbóluma. Besûrûsödése és ezáltal lassúbb keringése csökkent életerôt jelez, valamint a változtatás, a változtatni akarás képességének
hiányát. A vér, az élet egyszerûen elfolyik! Az Ebola elemészti a szervezet fehérjéit, az élet építôköveit. Érdekes módon a vírus csak az izmokat és a csontrendszert nem támadja meg. A csontok
az erkölcsiséget, a normákat jelképezik,
az izmok pedig a mozgékonyságot, a
haladást, az aktivitást, pontosan azokat a
dolgokat, amelyek ahhoz szükségesek,
hogy az ember újra a harmónia részese
lehessen.
A Föld, csakúgy mint a vírussal fertôzött ember ezer sebbôl vérzik, és a beteghez hasonlóan nincs olyan területe, „szerve”, amely ne lenne érintett: a levegô, a
talaj, a vizek mind szennyezettek, naponta tûnnek el végleg állatfajok az élet
színterérôl, hatalmas méretû erdôk pusztulnak el. Az embernek köszönhetôen az
élet elköltözôben van a Földrôl. Az ember gátlástalanul pusztítja környezetét,
megbontva ezzel bolygónk ökoszisztémáját, pillanatnyi, napi érdekeinek megfelelôen, s közben egyáltalán nem törôdik pusztítása következményeivel. Ahogy
a sejtek részei egy nagyobb egységnek, a
szerveknek, a szervek pedig az embernek
— az ember a Földnek, a Föld pedig a
világegyetemnek ugyanúgy szerves része. Ha ebben a harmónikus egymásbatagolódásban zavar támad, az kihat a
láncszem minden tagjára. Ha a sejtek
önállósítják magukat, az ember beteg
lesz és meghal. Ha az ember továbbra
sem hagy fel önzô, romboló tevékenységével, a Föld elpusztul, és természetesen
vele együtt ô is. A vírusok ennek megértésére szólítják fel az emberiséget.
Dr. Regéczy Zsolt
Nagy Lajos
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Olvasópróba

Gipsy King

A cigánykirály jövendölései
Mindenkit érdekel a jövôje, s sokan szeretnék tudni, mi fog
történni néhány évtized leforgása alatt. Ám nem hihetünk
minden jóslatnak. A CHRISTALL kiválasztott egy látót, a
„cigánykirályt”, akit a legnagyobb tisztelet övez népe
körében.

A

cigányok számunkra teljesen ismeretlenek, tudásukról,
érzéseikrôl és életükrôl vajmi keveset tudhatunk. Spirituális tudásukból annyit látunk csak, hogy a cigányasszonyok tenyérbôl jósolnak. A
Fény Kiadó lehetôvé teszi, hogy e nép
spirituális tudásához az olvasók is hozzáférjenek. A „cigánykirály”, a jelenbôl
indul ki, s a XXII. századig nyúlik jóslataival. Nem csak a jövôben lejátszódó
pusztulást, testi-lelki megpróbáltatást
festi le, hanem erôt, tartást s szeretetet is
ad leküzdésükhöz. Sokszor talán bántóan ostoroz hibáink miatt, de ezzel is
hozzásegít bennünket, hogy változtassunk magunkon és környezetünkön. Változtassunk és higgyük, hogy majdan
egy megújult bolygón megújult élet
virágozzon.
Olvasóink ezeken az oldalakon bepillanthatnak a közeljövôben megjelenô „A cigánykirály jövendölései” címû könyv egy részletébe.

kel, melyek még kellemesebbé teszik
életeteket. Fiatok egy számítógépet kér
— megveszitek! Lányotok a legújabb
divatot akarja, mindig a legfrissebbet —
megveszitek! Ha idôsebbek vagytok,
kocsit akartok, egyet az apának, egyet a
mamának, egyet a lányotoknak, és a fiatoknak is egyet — megveszitek! És az
üdülés, egyesek ide, mások oda, sôt évente két-háromszor — megvéve! MEGVÁSÁROLVA A CSALÁD!
Jól megy nektek, és ezt hagy lássa
mindenki! Felvágtok! Felvágtok
mindenben;
kényeztetitek magatokat és gyermekeiteket
mindazzal,
a m i t

Az elsô figyelmeztetés
Kénytelen vagyok nektek elmondani valmit saját életetekrôl, és el is akarom azt mondani.
Puhányok vagytok! El vagytok kényeztetve! Felvágtok! És
bár jó szülôknek tartjátok magatokat - gyermekeitek mégis árvák!
Kis csoportokban éltek, amelyet ti
családoknak neveztek. Együtt örültök és
gyászoltok, nevettek és sírtok. Ez rendben van, így is kell, hogy legyen.
Megajándékozzátok magatokat ruhával és ékszerrel, elektromos készülékek-
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csak
felhalmozott gazdagságotokon vagytok
képesek megvásárolni. Megveszitek magatoknak a családot. Megveszitek magatoknak a rokonság szeretetét. Megveszitek feleségeitek, férjeitek és gyermekeiCHRISTALL

tek szeretetét. Kitartjátok egymást, kiürítitek agyatokat, a szeretetet becserélitek megvásárolt dolgokra — és lelkileg
halottakká váltok. És ez egyben azt is
jelenti: remény és jövô nélküliekké váltok.
Ne feledjétek el ezért az egészen egyszerû értékeket: teremtsetek több közös
programot családotokkal. Nem nagy,
hosszan tervezett programokra gondolok, inkább az apróbb, hétköznapibb
dolgokra, mint például közös étkezés,
közös ima, közös séta, kellemes beszélgetések. A családok legtöbbje ma már
nem is igazi család. Az igazi családokból
talán néhány, ha van még.
Nos a tanácsom a következô: hagyjatok fel végre a próbálkozással, hogy szereteteket felvágással és vég nélküli harácsolással pótoljátok. Mert meg akarjátok
bocsátani önnmagatoknak kényelmességeteket és hanyatlásotokat. Figyelmeztetlek titeket: változtassatok cselekedeteiteken, magatartásotokon, és életeteken! Fedezzétek föl önmagatok számára
újból a régi értékeket, mint: szeretet,
jóindulat, összetartozás. A közeljövôben
újra szükségetek lesz ezekre a dolgokra,
ha szeretnétek túlélni az eljövendô dolgokat. Családotoknak önnmagatokért
lesz szüksége rátok, nem az összeharácsolt gazdagságotok miatt. Már a szellemi halál útján jártok, könnyen lehettek
tehát áldozatai annak, aki a szeretettel és
érzelmekkel teli, eldugott, szerencsés,
erôs világ képét csillogtatja meg elôttetek. Áldozatokká lesztek így, és idegenné váltok családjaitok számára, és elszakadtok tôlük. Nem mindig
olyan végzetes módon, hogy
szeretteitek teljesen eltûnnek
vagy meggyalázzák vagy bántalmazzák ôket. De olyan sok csábításnak vannak kitéve! Legyen az pezsgô,
pénz, érzelem vagy valamilyen kábítószer; ha nem figyeltek ezekre, minden
nap kezet adtok egymásnak, minden nap
csókra nyújtjátok szátokat, és mégis olyan
idegenek vagytok egymás számára, mint
annak idején az emberek Babilonban.
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Olvasópróba
Szerettétek egymást és családot alapítottatok, sok mindent elértetek. Ne legyetek közömbösek többé, ne romboljátok le mindazt, mit elértetek.

Az elsô jóslat
Borzasztó, hogy néz ki világunk.
Mindegy, hova nézünk: a világban mindenhol csalnak és zsarolnak, lopnak és
rabolnak, gyaláznak és gyilkolnak. A
bûnözôk körében, akiket társadalmunk
termel nincs már meg az a régebbrôl
ismert „betyárbecsület” többé, amely
éppen azok sajátsága volt, akik túlélésükért mindig bûnöztek. Ezekben az embertársainkban, akik a letaglózó erôszakot hatalmuk eszközévé tették, akikben
csak a hatalom, a pénz és az érvényesülés
vágya él, ezekben az emberekben tükrözôdik vissza társadalmunk sötét oldala.
És én láttam ezt, és megosztom veletek mindazt, amit láttam!
Ezért figyeljetek hát jól rám! Egyre

sokasodnak azok, akik az erôszakot ismerik el egyetlen uruknak! Hogyan is
tehetne másképpen, amikor alapjában
véve ti magatok vagytok az egész baj
gyökere. Nem lett volna szabad akkor,
amikor kicsik voltak és szükségük volt
rátok, a pénz és az elismerés miatt, melyért harcoltatok, figyelmeteket és szereteteteket, önnmagatokat megvonnotok
tôlük. Elraboltátok tôlük biztonságukat,
pedig erre a védelemre lett volna szükségük, amelyben óvón, féltôn vezetgetve
felnôhettek volna.
Még nincs késô mindenki számára!
Ezért fogjátok kézen gyermekeiteket,
amilyen sokszor csak lehet, és sétáljatok
együtt velük, vegyétek ôket karjaitokba,
öleljétek át ôket! Símogassátok, szeretgessétek ôket, oltsatok tartást beléjük,
erôsítsétek ôket saját magatokért és ôértük, még akkor is ha közben nem kerestek annyit és nem tudtok annyit dolgozni, mint egyébként. Kötelességetek ez,
és tartoztok vele az egész emberiségnek.
A természetben aligha találnánk egyet-

len példát is a négylábúak között, amelyek úgy viselkednének, mint a legtöbben közületek. Mert az állatok foglalkoznak utódaikkal és gondoskodnak róluk.
Az erôszak szaporodik, és egyre barbárabb formát ölt. Az egyedül hagyott
gyermekek kegyetlenekké és önzôkké
válnak, és ezt még ti magatok is tapasztaljátok majd.
Nem telik el 20 év, és az embereken
illetve emberek ellen elkövetett bûncselekményeket újból halálos ítélettel sújtják majd. Átkozzatok el érte, kétkedjetek
józan eszemben, de jegyezzétek meg:
amit mondok, az az igazság. Nagyon
kemény igazság az, amit felfedek elôttetek, de egy férfi, aki átléphette élete
delét, az becsületes. Ezért nyugodtan káromoljatok, én ezzel eléldegélek még, de
jegyezzétek meg szavaimat!
A „Gipsy King — A cigánykirály jövendölései“ címû könyv megjelenik a Fény Kiadó
gondozásában 1995. novemberében. Ára:
549 Ft.
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VÁLLALKOZÁS

Munkatársakat keresünk

a dunántúli KÖTÔELEM felhasználók
és viszonteladók SZOLGÁLATÁBAN.

ezoterikus folyóirat szerkesztéséhez!

Feltételek:
szerkesztôi/újságírói gyakorlat,
jártasság az ezoterikában,
a R.A.I. reikiben.

Fényképpel ellátott
életrajzokat kérünk
a következô címre:
5900 Orosháza,
Kossuth L. u. 10-12. III/25.
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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!

CHRISTALL
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Tanácsok & Gyakorlatok

A Gyógyító Angyalrituálé
Aki már olvasta az „Atlantisz angyalai“ — címû könyvet,
annak bitosan eszébe jut a Nagy Angyalrituálé, mely az
atlantiszi Arkloki által vezetett gyógyító szertartás volt.
Amikor ennek egyik változatát, a Gyógyító Angyalrituálét
itt leírjuk, azzal csupán egyetlen célunk van: útmutatót
szeretnénk nyújtani ahhoz, hogyan gyógyítsuk vele
magunkat és embertársainkat, valamint tovább szeretnénk
örökíteni azt a hatalmas tudást és erôt, mely talán értékeivel
választ adhat létezésünk — múltunk és jövônk — nagy
kérdéseire.

A

tlantiszon évente egyszer birodalmi talákozóra
gyûltek össze a királyok. E különleges alkalomkor az Arkloki a 144 loki kíséretében elvégezte a Nagy Angyalrituálét. A mindennapi használatra
rendelkezésre állt azonban a Kis Angyalrituálé is, melyet it leírunk az olvasóknak.

gel és szerencsével, és hatalmasabb, mint bármely teremtménye.

4 személy egymással átellenben, keresztformában áll
föl. Minden személy egy angyalt helyettesít, mégpedig
a Levegô, a Föld, a Nap és a Víz angyalait. Elrendezésük
az égtájak szerint a következô:

A Nap angyala
Föl! Kelj föl és mozogj! Te a Nap halhatatlan, világító
Angyala! A hegyek fölé! És teremts fényt a világban!
A mester
Nap angyala, áradj napcentrumába, és add az élet tüzét
egész testének!

Kelet - Nap, Nyugat - Föld
Észak- Levegô, Dél - Víz
A négy személy, az angyaloknak megfelelôen a
következô elemeket tartja a kezében — egy pohár vizet
a Víz angyala, egy kristályt a Föld angyala és egy gyertyát
a Nap angyala számára. A levegô számára természetesen semmit.
Középen áll az atlantiszi mester, aki elôtt a páciens ül.
A mester kezeit a páciens vállára helyezi. Ezután váltakozva mondják szövegüket az angyalok és a mester.
A Levegô angyala
Tiszteljük a szent lélegzetet, mely minden teremtett
dolog fölött áll; és tiszteljük a legnagyobb bölcsességet.
A mester
Levegô angyala, áradj tüdejébe, és add az élet levegôjét
egész testének!
A Föld angyala
Hívjuk a gazdag földet, mely rendelkezik az egészség-
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A mester
Föld angyala, küldd el erôdet, és keltsd új életre egész
testét!

A Víz angyala
Az égi tengerbôl, a soha el nem apadó forrásokból
folynak a vizek.
A mester
Víz angyala, menj be vérébe, és add egész testének az
élet vizét!
A mester
Élet angyala, áradj végtagjaiba, és adj erôt egész testének! Örök élet angyala, szállj alá benne, és adj lelkének
örök életet!

Aki egyszer nézôje vagy netán részese lehet ennek a
szertartásnak, megállapíthatja, milyen hatalmas energiát áraszt ez a kis gyógyító szertartás is. Milyen nagy erôt
is adhatott akkor a nagy gyógyító szertartás a 144 angyallal az Arklokinak.
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A nagy természet — kis csodái
Amikor reggel felkelsz, álmosan öltözködsz, s gyorsan
bekapsz valamit ... Vagy az utcán sietsz valahova, s arra
gondolsz, mennyi apró-cseprô ügyet kell még elintézned...
Nem jutnak eszedbe a viág „nagy“ dolgai. Néha, egyszer-egyszer eltöprengsz, miért van ennyi szenvedés, háború, pusztítás a Földön...
Állj meg egy pillanatra, és nyisd ki a szemed! Nézd a
barna gesztenyét, hogy bújik meg burkában! Nézd a
levelek között rejtôzô apró bogarakat... a csillag alakú
kavargó hópelyheket! Ne menj el a természet apró csodái
mellett! Ajándék, hogy itt élhetsz!
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Házipatika

T ibeti fiatalító cseppek
Nem minden ember óhaja-e, hogy fiatal maradjon? Ezen alapul a monda a
fiatalság kútjáról, amelyben megfürödve az idôsek visszanyerték fiatalságukat. E
fiatalság kútjának egy darabja található ebben a tibeti receptben, amelyrôl legrégebbi
fennmaradt emlékünk K. elôtt körülbelül 5000 évvel íródott. A recept alapján
elkészített oldat feloldja a szervezetben lerakódott zsírt és meszet. Rendbehozza a
test anyagcseréjét sôt az izmok és erek is rugalmasabbá válnak— így fiatalítja meg
a testet. Különösen ajánlható a test ellenállóképességének csökkenése, a véredények
meszesedése, fejfájás, migrén, fülzúgás és mindenfajta daganat esetén, de javítja a
látást is. A receptben elôírtakat pontosan betartva a szervezet sejtjei bizonyíthatóan
körülbelül 16 évvel megfiatalodnak!
A recept a következô:
500 gramm fokhagymát meghámozunk és összetörjük vagy mixerben péppé
zúzzuk. Agyag-, kerámia-, porcelán- vagy üvegedénybe tesszük, és leöntjük 286
gramm 96%-os alkohollal. Az edényt jól lezárva 10 napig sötét, hideg helyen
tároljuk. Ezután sûrû szövésû vásznon átöntjük és átpaszírozzuk. 2-3 nap múltán
kezdôdhet a kúra. Az oldatot 5 ml tejbe csöpögtetve kell bevenni. A következô
táblázatból megtudhatják az egyes alkalommal bevehetô cseppek elôírt mennyiségét.

nap
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12. naptól

reggel
1 csepp
4 cs.
7 cs.
10 cs.
13 cs.
16 cs.
12 cs.
9 cs.
6 cs
3 cs.
15 cs.
25 cs.

délben
2 cs.
5 cs.
8 cs.
11 cs.
14 cs.
14 cs.
11 cs.
8 cs.
5 cs.
2 cs.
25 cs.
25 cs.

este
3 cs.
6 cs
9 cs.
12 cs.
15 cs.
13 cs.
10 cs.
7 cs.
4 cs.
1 cs.
25 cs.
25 cs.

a teljes napi mennyiség
6 cs.
15 cs.
24 cs.
33 cs.
42 cs.
43 cs.
33 cs.
24 cs.
15 cs.
6 cs.
65 cs.
75 cs.

A további napokon étkezésenként 25 cseppet kell bevenni,
amíg el nem fogy az oldat.

Figyelmeztetés:
A kúra csak 5 év múlva ismételhetô meg. Semmi esetre sem korábban!
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Ko(z)mikus

„Pillanat, Uram, azonnal mondom az eddigi eredményt: köszönés 420 Ft, kézfogás 758 Ft, egyszer
‘Hogy vagyunk ma?’ 981 Ft, és egy vigasztalás ‘Minden jóra fordul’ 890 Ft, ez összesen 3049 Ft.
Maradnom kell még?“

Gyógyulás - Tudatosság - Spiritualitás

A következô szám tartalmából
Interjú egy atlantiszi fôpappal
Olvassa Murphy-t, de helyesen!
Próféták és próféciák — 2. rész
Thai - masszázs
Kirándulás Nyárországba (mese)
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Idén se legyen gond
a karácsonyi ajándékozás!

Értékes ajándékok
igényesek számára
a Fény Kiadótól

Az idôtlen
bölcsesség üzenete

F.E. Eckard Strohm

Kazettacsomag esszénus imákkal és zenével.

Keresse a Fény Kiadónál!

