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Ugyan már é szrevehetóen kezdeté t vette az ,,é bredezé si,, fo|yamat, va|óiában azonban az emberek több-

sé ge mé g mindig ,,szunyóká|,,. SzÜksé g van az ,,é breszté sre,,, arra, hogy a segí teni vágyók vé gre munkába
|é pjenek, é s fé nyátadás, i||etve egyé b tevé kenysé 9ek

ú tján pozití v irányban erósí tsé k az ember é s a vi|ág

fej|ódé sé t.

A magyarság je|en prob|é máinak egyik fó oka a mú |tban
é |é s.Ez igaz az egyé ni ú tra, ame|y minden egyes |é |ek
eseté ben vá|tozó intenzitású fej| dé st mutat. Azt, hogy
ez mennyire fe|fokozott é s gyors ütem . meghatározza a
karma, az e|me szabadsági foka, de hat rá az asztro|ógiai
ké p|et, az ország é s a csa|ád, amelybe az egyé n
etett, az any any e|v, az é | etÍ i|o zóti a, é s fo |yta th at.
nám hosszan a meghatározó té nyez k soro|ását. Ugyanakkor minden egyes ember szemé lyes dönté se az is,
be eszÜ
I
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könyvek

hogy mennyire igyekszik tudatosan a fé ny fe|é ' vagyis
ké rdé sé nektekinti.e a megvi|ágosodásra

akik elfo
I

Szo kat

é |ete központi

?i

való törekvé st, vagy he|yette az anyagi javak ha|mozását
tekinti f cé |jának.
A fé nyharcosok azok, akik sa|át misztikus tapasztaIataikat nem irigyen rzik, hanem a kapott tudást
igyekeznek megosztani másokka| is. ók a taní tást. az
,,é breszté st,,é |etfeIadatuknak, kü|deté sÜknek tekintik.
Addig azonban, amí g az ember nem ké pes ki|é pni az
e|me, az egó fogságábó|, csak köröket fut, é s nem tud a
va|ódi tettekre koncentrá|ni _ ho|ott iqencsak e|ké |ne a
segí tsé ga vi|á9ban.
A másik prob|é ma, hogy a magyarok nemzeti ké rdé sek.
ben is a mú |tba tekintenek, ahelyetq hogy a je|enre kon.
centrá|nának, ezzeI megalapozva a iöv jÜket. A kuIcs.
ké rdé s Magyarországon |e|en|eg az, hogy fö|drajzilag
honnan származik a né p, ho|ott ez a hoInap szempont.
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-isodlagos. A többsé g csak a mú |andó test
.::.e kí váncsi, pedig annak ismereté né ||é nyege.

ú gy is adom tovább az embereknek. torzí tás

lé |ek törté neté nek biztos tudása. Minden
:.rr | é rkezik, é s az. hogy aktuá|isan hová szÜ|etik
. az adott é |et körü|mé nyeit határozza meg' A
: :é |,ja pedig minden esetben a fé ny e|é ré se. Az
:i többsé ge mé 9is inkább beIeragad a mú |tba,

annak próbá|ok eleget tenni' Fizikai testben

.-re a

eza||ott jeIensé geket fejteget, okokat keres,

q. Enné l nem Vo|na fontosabb a
:S|e, dZdZ a

jöV

sze||emi

|ehetósé geire koncentrá|ni azza|,

.eEé |jÜk a pi||anatot?
:áig elmondtá|, nem mutat tú lsác*:an biztató

zzánirót."'
a helyzet í gé retes, hiszen az emberek e|kezdtek

-

jdni az ósi magyar rovásí rás irán! ami szinté n az
.zé si fo|yamat kezdeté t mutatja. Ugyanakkor
:s Ienne, hogy ezt ne az eImé iükkeI kutassák,
gyekezzenek a Valódi, tiszta tudá5ra koncentrál.1agyar rovásí rás külön|eges, hiszen azon kevé s
ások egyike, ame|y az é vszázadok során köze| ere..nájában meg rizte önmagát' A rovásí rás
IeIeit
gyfajta ábé cé nek ke|| tekinteni, hanem kozmikus
í Lumoknak, ame|yek hataImas tudást é s er t
.<' A maoriknak már egy ideje taní tom a magyar
ás igazi é rte|mé t, k beé pí tetté kazt harci gyakora, é s segí tsé gé Ve|összekötteté sbe tudnak |é pni a
. Szeretné m a magyaroknak is átadni a magyar

a5 mögöttes

igazságait, ehhez azonban o|yan

ekre van szÜksé g, akik mé |y tudásvágybó| kí vánják

.erni azt. Hiszem, hogy hamarosan megtalá|juk
st, addi9 pedig visszavonu|ások, e| adások,

ú tján próbá|om segí teni az itt é | k közü| azokat,
.ogadják
t |em azt, amit adni tudok.
'<

: _ s*k*k*al eiienté tben - n€m tober*::-:ál'
. csak Iehet sé get biztosí tanál a tudásgz*r.
:r:ei|yef v*gy é inek az emberek. V gy neí }1'
.zem, hogy emberek ezreit ke|lene magam köré
ri, Vagy bárki fe|é bizonygatnom ké ne, hogy a
. amit adni tudok - neki Va|ó. Soha, seho| nem
Jk mé g az a|apí tványunkat sem, s t! Egy ú j-zé |an';ziós sorozatra va|ó feIké ré stis Visszautasí tottam,
em pé nzre, sem ismertsé gre nem szomjazom.
:megekhez akarok szólni, csak azokhoz, akik ú gy
:ogy e| re viszik ket a taní tásaim. Segí teni jöt: megteszem, amí t tudok' Enné | többre nem vá3o|doggá tesz az is, ha csak né hány embert
^3tok a fé ny fe|é '
::

- sokan ké rdeeik t |ed, honnan ered

a tuciáscci...

:1ó ú tján kapok mindent, a Tiszta Forrásbó|

-

és

Kisgyermekkoromtó|

né |kü|.

tudom, hogy mi a Í eIadatom, azóta
é|

mesterem nem Vo|t soha, a taní tóim más sí kokró| adták,

é s adják át a tudást a mai napig nekem. Váz|atta| sem
ké szÜ|ök az e| adásaimra' csak ráhango|ódom a közönsé gre, é s máris é rkezik a számukra szÜksé ges információ,
amive| nem ke|| mást tennem, mint azt befogadható for.
mában átnyú |tani nekik. Csodá|koznak is a taní tványok,
hogy a ki nem mondott ké rdé seikreis vá|aszt kapnak. A
könyveim is azé rt hatnak, mert miközben í rok, az e|mé m
kikapcsoIt á||apotban van, é n pedig nyitott,,csatornaké nt,, engedem át magamon a föntr | é rkez információt. Sok könyv, számtaIan Iegyzet |átott napvi|ágot
t |em tizenki|enc é ves korom óta, de é |etem f m vé nek
a nemré giben megielentet tartom, ami tizenhat é vig í ródott, é 5 ame|y nemré giben e|nyerte a rangos Ashton
Wy|ie-dí |at. A Heavens and Hells of the Mind cí m
aIkotás (ame|ynek magyarra fordí tása már megkezd dött, a Fé nypont Kreatí V M he|y Közhasznú A|apí tvány
gondozásában) fo|ytatása, egyben aktuaIizálása annak a
hataImas munkának, amelyet a 19, században egy
Helena B|avatsky nev orosz í rón , a Teozófiai Társulat
alapí tója hozott |é tre' Több mint ké tezer oIdaIba s rí tve
fogIaItam össze az eImú |t é vszázadok titkos taní tásait'
bö|cse|eté t. Megta|á|ható benne mindaz, amit a 21.
századi embernek tudni é rdemes a jógáró|, a meditációró|, a misztikus tanokró|, a 5pirituá|is Í ej| dé sr |, az
ezoté riáról, a pszicho|ógiáró|, a va||ásokró|, az emberi
é |et Iehetósé geiró|, az emberisé g é s a bo|ygó ji5v jé r |.
IManapsaE eiiv*tr:ak seiií nit a snirituaIitás" Ez m!ndenké ppen }ó }el, **m? [bredé :t seitet..'

kiderü|t, hogy a cé | a taní tás voIt, a IegkÜ|önböz bb

il

va|.

|ások, titkos társaságok ké pvise| it, vagy nem egyszer
ateistákat ke||ett rávezetnem a lé tezé sigazságaira.
Engem nem kötfilozófia. egyház- szabad vagyok, é s az
egysé get hirdetem. Va||om, hogy minden egyes va||ás
gyökere é s vé gs cé |ia ugyanaz, csak é ppen a ,,tá|a|ás,,
más é s más. Hatvannyo|c é vesen már nem vál|a|ok annyi

utat, ráadásu| 1980-ban |é trejött hivataIosan is saját
isko|ám, a Foundation for Higher Learning, azóta szerVezettebben é |em a mindennapjaimat. É vente ké t nagy
visszavonu|ást tartok - egyet Úi-zé |andon é s egyet
Európában -, i||etve workshopok aIkaImávaI tartok
e| adásokat. Tava|ye| tt pedig vé gre Magyarországon is

;;

eIindu|t

i

a fo|yama! idé n áprilisban té rek vissza,

és

Szent|é |eken sor kerü| a második hazai nemzetközi visszavon

u

|ásra, augusztusban.

IMit je|ent az Amorangi né v?
A szó azt je|enti: Legf bb Vezé r, é s az e|nevezé st a maori

A gond az, hogy ez ügyben is rengeteg a té ves informá-

ció, ami fé lrevezeti mindazoka! akik a szí vÜk he|yett az
elmé jÜkke| tájé kozódnak. Csak egy pé |da: számta|an
mé dium m ködik a vi|ágban, azonban sokuk nem tudja

megkü|önböztetni, hogy é pp a saiát tudata|attiiávaI
kommuniká|, vagy hamis üzeneteket közvetí t sze||emme| á|| összekötteté sben, a kauzá|is világbó|, eset|eg
té nyIeg ,,tiszta forrásbó|,, tájé kozódik. Divat az an-

gya|okka| va|ó kommunikáció is, ho|ott az angya|oknak
van fontosabb fe|adatuk anná|, minthogy az embernek
segí tsé getnyÚ|tsanak szerelmi ké rdé sekben,vagy azonnali megoIdást kí náljanak, ha nem ta|álunk é pp
parko|óhe|yet magunknak. Az embernek a saját IeIké ben
kellene keresnie az igazságo! hiszen a mester mindenkiben ott Iakozik. Persze forduIhatunk tanácsé rt,
ú tmutatásé rt kü|önbözó va||ásokhoz, gurukhoz, mé diumokhoz, a va|ódi vá|aszt azonban csak önmagunkban
ta|á|hatjuk meg. Kité r az is, hogy divatirányzatok tanu|mányozására fordí t|uk az energiánkat ahe|yett, hogy
tettekkeI segí tené nka vi|á9nak a pozití v irányú fe|| dé soe n.
I

Egé sz é vben utazo|?

Már kevé sbé .Voltak é vek, amikor negyven országban
forduItam meg, e| adásokat tartottam mindenÍ elé .
Tizenki|enc é ves korom óta taní tok, e|einte a megé rzé seimet követve Vá|asztottam ú ticé ltmagamnak. Amikor
eIindu|tam - |ndiába, Nepá|ba, Kí nába, vagy pé |dáuI
Amerikába -, mé g nem tudtam, hogy mi vár ott rám,

csak é reztem' mennem ke||. Minden
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törzst | kaptam ,,aiándé kba,,. Taní tója vagyok ugyanis
az ú i-zé |andikormány á|taI kije|ölt huszonöt |egkivá|óbb
maori harcosnak. Feladatom, hogy visszaadiam nekik az
si tudásukat, ame|yet fé |té sb |e|té kozo|tak az seik.
Szinté n inspiráció ú t|án segí tem, taní tom ket, é s bár
több mint hú sz é vbe te|t, hogy e|fogad|anak, ma már
nagyszer en ha|ad a közös munka' Vo|t egy ré gi maori
prófé cia, miszerint a törzsnek a fe|edé sbe merÜ|t tudást
egy nap egy fehé r ember adja vissza - jelen|eg ez a
folyamat zallik.
IAz emberek többsé gé ben, a mester szót ha||va, a
következ ké p sziiletik: törökü|é sben til , meditá|ó

ember, átszel|emülten, lehunyt szemme|, aki meg-

köze|í thetetlen, é s e|zártan é | a világtó|. Erre megje.
|ensz Te, fehé r tornacip ben, pu|óverben, szemü.
vegesen - é s vicceket mesé |sz. Hogy is van ez?
Sok embernek meggy z dé se, hogy a spirituá|is taní tók
é s mesterek ké t mé terre| a fö|d fö|ött járnak, egé sz nap
csak meditá|nak, é s nem fogyasztanak á||ati eredet ter.
mé keket. É zigaz többekre, de |eginkább Indiában.
Hiszem, hogy a vi|ágon tettekke| |ehet segí teni, azaz
e|zárni magunkat a va|ódi é |ettó| nem |ehet. Termé szetesen sokat meditálok, de közben tudom, he|yt ke|| á||nom a fö|di mindennapokban is. Az igazi fé nyharcosok
nem ,,Ievitá|Va,,, hanem ké t lábon |árnak - mindig a pi|.
Ianat eIvárásainak megfeIe| en cseIekedve, segí tsé get
nyú jtva embertársa iknak.

Szabó Virá9
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www.fenyhordozok. h r,

