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Füzetünkről pár szóban
Az „Átélni a ciklus lezárását” valóságos spirituális túlélési kalauz. A vég előtti utolsó pillanatban is van
lehetőségünk a hirtelen változtatásra. Erről szól ez a könyvecske.
Aki a Ciklus Lezárása idején él, némi jártasságra lesz szüksége a 13 holdhónapos naptárban. Füzetünk
azonban nem a naptárról szól. Feltételezzük, hogy ismered már a naptárat és az Idő Törvényét, még ha nem
is mindent értesz még belőle. Ha meg nem ismered az Álomvarázst, a Telektonont vagy az Idő Törvénye 20
tábláját, talán, hogy szeretnél valamit megtudni róla.
Azért utalunk az Álomvarázs és a Telektonon kódjaira, mert a naptárváltás már folyamatban van. A
naptárváltás teszi a 2012 felé történő haladást minden élő számára egyetemes úttá. Nemcsak a természetes
időhöz vezet vissza, mely változás valójában elkerülhetetlen, de új szemléletet és olyan új társadalmi
formákat is hoz, amelyek az Idő Törvényén alapulnak. Jóvoltából hozzáférhetővé válik a régi Ciklus
Lezártakor és az új ciklus hajnalán elénktáruló alapismeretek gyűjteménye, az Idő Törvénye. A 2012 felé
vezető úton előbb – utóbb belebotlasz az Idő Törvényébe és új gondolati, tudományos és társadalmi
formáiba. Ami most szokatlannak hat, néhány éven belül megszokottá válhat.
Ennek a könyvecskének a célja, hogy felnyissa szemedet az új valóságra, a látnoki igazságra mely szerint a
ciklus lezártának idejét éljük. Hogyan kerülhetjük el a legfájóbb jóslatokat? Sokat töprengünk ezen az idők
végezetével kapcsolatban. Az elrendelttel szemben keveset tehetünk, hogy megvédjük magunkat, az Idő
Törvénye azonban lehetőséget ad néhány dologra.
E füzet két alapigazságot tartalmaz az Idő Törvényére vonatkozóan. Az egyik szerint a naptárváltással
egyszerre a természet valójára hangolódhatunk, amely gondolatainkat is a virágzó Anyatermészethez
igazítja. A másik alapigazság pedig, hogy az idők végén, a Ciklus Lezártakor mélyen spirituális pillanatot
élünk meg. Ez azt jelenti, hogy a ciklus lezártára készülve a legfontosabb teendőd a lelked ápolása.
A ciklus lezárásának jelentősége tulajdonképpen abban áll, hogy e rövidke időszakban adott a lehetősége az
egész emberiség általános szellemi felébredésének.
Az „Átélni a ciklus lezárását” néhány spirituális gyakorlatot mutat be, a közelgő spirituális utazás
jelentőségét, főbb útvonalait és témaköreit vázolja föl. A könyvecske fő témája a szellem ápolása és
táplálása az idő törvénye és tudománya fényében. Ezt a szöveget egészíti ki a „Galactic Meditation:
Entering the Synchronic Order.” (Galaktikus meditáció – belépés a szinkronikus rendbe) című írás, mely
pedig a szellemi ébredés elmélyültebb felfedezésére hív.
Légy egy a lelkeddel. Csendesedj le és ismerd meg Istent! Engedd, hogy az idő tájékoztassa szellemed!

1. Bevezetés. A Ciklus Lezárása, a spirituális túlélés ideje
Hol vagyunk mi az időben? Tudjuk, hol vagyunk az űrben, a Tejút rendszer pereme felé. De melyik térkép
mutatja meg azt, hogy hol vagyunk az időben? Igenis, létezik ez a térkép, a maják tervezték. Azt mutatja,
hogy a 2012 felé vezető úton haladunk. 2012 téli (az északi féltekén) illetve nyári napfordulója (a déli
féltekén) jelzi a maják nagy ciklusának végét. Mostanra nagyjából mindenki hallott erről a dátumról. DNS –
ünkbe van kódolva. Az idő ezen pillanata az, amikor a tű fokán kell az emberiségnek áthaladnia. Ekkor kerül
bolygónk Nap körüli pályáján pontosan tengelybe galaxisunk központjával, egyenes összeköttetésbe a
Hunab Ku –val. Hunab Ku, a mozgás és a mérték meghatározója Istenre utal. Csodálatos, hogy egyenesbe
kívánunk jönni vele, a 2012 –höz vezető út azonban kihívásoktól és kockázatoktól göröngyös. Értsük meg
miért! Először is: mi is a ciklus lezárása?
A ciklus lezárása kozmikus esemény, ritkán adódó átjáró az eón -on. Az eón az a mérhetetlenül bő ciklus,
amely minden más ciklust magába foglal és maga az isteni gondolat egyetlen pillanata. 2012 –ben több
ciklus ér véget. A legrövidebb a történelem nagy ciklusa, a Babilontól Bagdadig terjedő 5125 év időszaka.
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Ugyanakkor egy 26 000 éves ciklus is lezárul, az állatövek, vagyis a platonikus, illetve a plejádokra
vonatkozó nagy év precessziója. E kettőn felül még egy nagyobb, a 104 000 éves ciklus is ekkor ér véget.
Sok minden zajlott le ez idő alatt, nemcsak kis bolygónkon, de az egész naprendszerben, galaxisunkban.
Mindahányunknak szól a felhívás. Mindannyian magunk választottuk, hogy itt legyünk a nagy finálén,
jóllehet nem mind vagyunk ennek tudatában és nem is könnyű megélni azt. Mégis, a legcsodálatosabb
lehetőség, amit valaha elképzelhet az emberi lélek. Lelkünk volt ugyanis, aki idehívott bennünket, mert
annak adatik meg most, hogy egyszerre nagyot lépjen a tökéletesedés felé. Nem hiába választottuk, hogy
most jelen legyünk. Aki a cilus lezártára született ide, az idők végeztét jellemző kaotikus körülmények miatt
nem mindig emlékszik e döntésére és arra, hogy miért választotta. Mindaz ami ebben az időszakban zajlik,
az elmúlt 104 000 év során felhalmozódott karmikus tehetetlenségi állapot (inercia) következménye. Igen,
karmikus inerciáról van szó.
A Ciklus Lezárta felé egyre nő a karma mennyisége. Ez is az oka az emberi népesedésnek. Minél többen
vagyunk (az elmúlt 40 évben az emberek száma megkétszereződött a Földön), annál többre kell ügyelnünk
és az élet összetettebbé válik, és kevesebb figyelmet szentelünk a finomabb, szellemi dolgoknak. Mind nő a
tudatlanság is. Igen, az emberek általában kevesebbet tudnak, mint azelőtt például a karmáról, ami miatt az
is csak egyre gyarapszik. Egy ponton túl a felhalmozott karma (múlt események szükségszerű
következményei) eléri a tehetetlenségi állapotot és az ipari élet intézményes szövevényében
megcsontosodik.
Ahogy egyre közelebb kerülünk a ciklus végéhez, mind jobban felerősödik a karma tehetetlensége. Ez az
inercia egyfajta tohonya, nehezen irányítható sűrű dologgá válik. Ezek fejeződnek ki a tiltó jelzések,
zárlatok, a terrorizmus, sorban állások, megkötések, kisebb mozgástér, több gép, modortalanság, stb.
végtelen sorában. Mire ilyen közel ér valaki a ciklus végéhez, mint most mi, akkorra az az érzése, hogy
tengernyi mocsárba süppedt, elakadt abban, amit karmikus börtönnek nevezhetünk. A karmikus börtön
rácsai mögül természetesen nem látjuk a másik oldalt. Nem látjuk, hogy az emberi világ karmikus börtöne és
inerciája káprázatos új lehetőségek felgyorsuló özönét vonzza magához a sokdimenziós világból, amelynek
magunk is részesei vagyunk. Tapasztalhatjuk tehát, hogy a karmikus börtön fantomképe valójában csak
elménk szüleménye, a rossz időérzékünk és az abból adódó mesterségesen kialakított valóságképünk
mellékterméke.
Oly valóságosnak tűnik – mondhatjuk ugyanakkor. Igaz, a karma szempontjából úgy is van. Nem nem
menekülhetünk tőle.
Meg kell értenünk, hogy ezt a világot mind együtt teremtettük olyanná, amilyennek ma látjuk. Most pedig meg
kell találnunk a módját hogy intelligenciával, empátiával és végtelenül kifinomult eszközökkel úgy fordítsuk
vissza, hogy ne tetézzük tovább rossz karmánkat. Az egyetlen esély a túlélésre a spirituális út. A 2012 –höz
vezető út az emberiség spirituális túléléséhez vezető út.

A 2012 felé vezető úton körültekintéssel és együttérzéssel haladva magunk és mindenki más spirituális
túlélése érdekében a következő kérdéseket kell szem előtt tartanunk: Hogyan készítjük föl elménket és
testünket, életünket és kapcsolatainkat a ciklus lezárására? Mit jelent tulajdonképpen a ciklus lezárása? Mire
számíthatunk? Hogyan tudhatjuk meg, melyek azok a kozmikus lépések, amelyeket mindennapjainkban
megtehetünk, hogy megváltozzék valóságfelfogásunk és felkészüljünk a Galaktikus Szinkronizációra?
Értjük egyáltalán, milyen izgalmas esemény előtt állunk a Ciklus Lezárta küszöbén? Hol kezdjünk neki?
A felkészülés első lépéseként el kell számolnunk eddigi életünkkel. Kezdjük az alapoknál. Csak saját
elménk ismeretében foghatunk hozzá, ami a karmikus tehetetlenségi állapotban különösen fontos, mert attól
vált világunk oly zavarossá. Mi a helyes és a helytelen? Mi a jó és a rossz? Tényleg mindent pénzzé kell
tenni? Ki mondhatja meg, hogy mit tegyek és hogy miért? Ki vagyok, és mi vagyok? Sokan azt gondolják,
hogy ismerik elméjüket. Amíg azonban meg nem állunk és szemügyre nem vesszük, majd újra és újra
nagyító alá nem vesszük, addig nem ismerjük meg igazán agyunkat. Elméd működését meditáció útján
ismerheted meg. Fogalmazhatunk úgy, hogy a meditációt a ciklus lezártára találták föl, mert most nagyobb
szükség van rá, mint valaha!
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Számtalan meditációs technika létezik, de a legbiztosabban azok hatnak, amelyek saját elménk vizsgálatára
irányulnak. Ezek többnyire a buddhista hagyományból erednek. Ilyen a shamatha-vipassana, a zazen, a
dzogchen, vagy az egyszerű agytréning. Mindegy, hogy hogyan hívjuk, mind hasonlóképpen végzendő:
helyezkedjünk egy párnán egyenes háttal, keresztbe vetett lábbal nyugodt ülő helyzetben. Szemünket tartsuk
nyitva, hogy ne aludjunk el, vagy ne képzelődjünk olyan könnyen. Mondhatnánk, hogy nézzük csak a falat,
mert az agytréning lényege épp az, hogy ne szórakoztassuk magunkat többel, mint egy üres felülettel.
Manapság nem könnyű feladat. Tehát akár a fal felé is fordulhatunk. Sok öreg zen mester követte ezt a
módszert és látta meg a fényt. Veled is megtörténhet. A 2012 –höz vezető út sikeres megtételéhez és a 2013
–as galaktikus szinkronizáció dicsőségének eléréséhez igenis és tisztán kell látnunk. Ez azt jelenti, hogy
saját elméddel kettesben ülve és figyelj és hagyd, hogy bárhová is tévelyedjenek gondolataid, elméd minden
sallangja továbbhaladjon. Amikor felbukkan egy ilyen kis mitugrálsz, légzésedet követve csak arra figyelj,
hogy a kifújt levegővel az is elsuhanjon. Akkor persze új gondolat fog előtörni, amivel ugyanezt teheted és
így tovább. Lényeg, hogy kilélegzéskor mindig jusson eszedbe megszabadulni gondolataidtól.
Gyakorold ezt minden nap 15 percen át, sőt, napi fél órán keresztül! Aztán ha megszoktad, emeld az
időtartamot egy órára! Akkor egyszer csak rájössz majd, hogy ha nem akarsz, nem kell semmire sem
gondolnod. És akkor tedd föl magadnak a következő kérdést: Végtére is ki az, aki ezeket a kényszeres
gondolatmintákat újra és újra előrángatja, rámerőlteti és élteti? A gondolatok és a válasz közt rést találsz. Ez
a rés állandó, nem először találkozol vele: Itt jut szóhoz az Igaz Valód. Kezdetben csak egy – egy pillanatra
csillan majd föl. Ne hagyd azonban, hogy gondolataid elfedjék, tarts ki mellette. Ő a legjobb barátod, a te
Valódi Önmagad.
A meditáció leírásával bevezetőnk végére értünk. A füzet gyakorlati útmutatóként szolgál a túléléshez. A
túlélés pedig szükségszerűen spirituális úton érhető el. A bemutatott agytréning végtelenül hasznos, mert aki
nem tudja elméjét egyenesben és tisztán tartani, az csak tovább erősíti karmikus börtöne rácsozatát.
Szabadulj ki inkább! Hadd törjön ki karmád dogmáid ketrecéből! Ülj le és meditálj! Meg fogod látni a
lényeget. Te és csakis te vagy az oka sérelmeidnek és minden örömödnek. Csakis magadon kérheted számon
tetteid és szándékaid következményeit. Csak akkor éred el a Cikusvégi Tiszta Fényes Elme Előfutárának
rangját, ha egyedül, minden körítés nélkül szembe bírsz nézni önmagaddal. Itt az ideje, hogy összeszedd
magad és továbblépj.
És emlékezz! Minden, amin keresztül kell most menned, az ilyen, vagy olyan módon mással is megtörténik.
Az idő végének összevisszasága mindenre kihat. Néhány alapszabály segíthet ennek átvészelésében, melyek
gyűjteményét „A helyes mentális viselkedés kódexének” nevezhetjük:
1. Nincs jó vagy rossz, helyes vagy helytelen. Történjék veled bármi, akár felelős vagy, akár nem,
mindig emlékezz: A valóság semleges, magad látod el jó / rossz, illetve a helyes / helytelen
címkékkel az eseményeket. Ha szem előtt tartod ezt, megkíméled magad a csalódásoktól. Ez persze
nem jelenti azt, hogy ne felelnél tetteidért. Bizony, hogy felelsz, különben további karmákat
termelnél magadnak. Kerüld azonban a veled történtek minősítését, akárhogy éld is meg azokat.
Csak szemlélődj. Amint jó vagy rossz előjellel látod el, belesodródsz egy visszafelé vezető spirálba.
Minden eset egy tanítás. Az önelfogadás és ön – megbocsátás vezet a fényre. Ha önkényesen illetjük
erkölcsi értékeléssel azt, ami velünk történik, akkor félő, hogy nem fogjuk észrevenni, a tanúságot.
Az is félrevezethet, ha magadnak adsz igazat. Ugyanígy a társadalmi szabályok áthágásáért sem
ítélkezhetsz, mert azokat is önkényesen hozták létre. A világegyetem sokkal összetettebb annál és te
is része vagy. Próbáld megismerni azt!
2. Kerüld el a polarizálást! Polarizálunk akkor, amikor másokat vagy rajtunk kívül álló tényezőket
okolunk a velünk történő dolgok miatt. Akkor is ebbe a hibába estünk, amikor meg vagyunk
győződve igazunkról. Helyette inkább emelkedjünk a magasabb rezgés tartományába. A végső idő
világa sok tekintetben a polarizáló gondolkodás folyománya, ami immár többrétegűvé és
intézményessé vált. Ahelyett, hogy tovább fejlesztenéd, inkább érd tetten magadban és engedd föl a
magasabb fejlődési csatornáján. Gondolj közben erre: „Akit az ellenségemnek vagy ellentétemnek
vélek valójában annak a lehetőségét nyújtja, hogy levetkőzzem az alantas polarizálást és a magasabb
szellemi tudat felé emelkedjek. Csodálatos alkalom ez rossz gondolataim és érzéseim elengedésére.
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Ha nem teszem meg most, ki tudja, lesz –e még ilyen tökéletes alkalmam önmagamon
fölülemelkednem?” Ahol polarizálást tapasztalsz, teremts harmóniát!
3. Történjék veled bármi, mindig emlékezz: Ez egy lecke, ami okulásodat szolgálja. A következőről
van szó: A Ciklus Lezártának jelentősége a tanulás, az, hogy elérjük az új fejlődési szintet. Nem
számít, milyen idősnek vagy tapasztaltnak tartjuk magunkat. Az idők végéhez közeledünk és
egyáltalán senki nem végezte el a dolgát. Az idő gyorsan halad, a vizek meg tajtékoznak és forrnak.
Akár kis, vagy nagy esemény ér bennünket, mindig azért történik, hogy tanuljunk belőle. Ha
bármiről úgy érzed, hogy nem természetes következmény, akkor gondold inkább újra, mi válthatta
ki. Csak akkor éljük meg az igazi átalakulást, ha valóban tanultunk a leckéből. Ha azonban azt
hiszed, hogy már ismered a megoldást, akkor nem tanulsz. Légy résen. Valami vagy valaki tanítani
akar és csak akkor hallod meg, ha lecsendesíted elmédet.
4. Vállalj felelősséget! Bármily változáson mész keresztül, mindig a hasznodat szolgálja. Arra
ösztönöz, hogy új formát ölts. Mind más és más fejlődési minta és időzítés szerint haladunk. Nem
érdemes hát valamely meghatározott mintához igazodnod. Most pedig, a 2012 –höz vezető úton a
DNS –ed olyan fejlődési mintát irányoz elő, amiről álmodni sem mertél magaddal kapcsolatban. Az
új minták gyakran törést okoznak a mindennapi rutinodban. Olykor sokkolóan hatnak és azt
mondanánk, hogy nem mi tehetünk róla. Valójában jelzések, hogy ideje, hogy meglásd bennük
önnön felelősségedet. Csak így okulhat, nőhet és fejlődhet tovább Valódi Önmagad. Mások
hibáztatásával soha nem találod meg Igazi Valódat. Küldetésed megértésének egyetlen módja
önmagad elfogadása, felelősségvállalás egész életedért és minden tettedért. A ciklus lezártának tükre
csak az evolúció változásait veri vissza.
Fontos, hogy aki a Ciklus Lezárta idején él, tudja, hogy a dolgok nem csak gyorsan változnak, hanem igazán
sosem lesznek már úgy, mint azelőtt. A dolgok gyökereikben változnak. Másképp nem is újulhat meg a
természet, mi pedig mind része vagyunk ennek a nagy Egyetemes Természetnek. Kis drámáink csak utolsó
fuvallatai az Anyatermészet viharának, amelynek hatósugarába tartozik a Föld és persze a Nap egész
naprendszerünkkel és a galaxisunkkal. A kozmosz sűrűjén átlengő hatalmas inga a planetáris – szoláris –
galaktikus szövet minden szálát megrengeti. Semmi nem maradhat régi állapotában.
Igen, kozmikus eseménynek vagyunk részesei. Többnyire nem is látjuk át, attól tűnik olykor félelmetesnek.
2012 –ben tapasztaljuk meg igazán, hogy a világon minden másként lesz. Minél pozitívabban tudunk erre
mi, emberek gondolni, annál könnyebb lesz mindenkinek. Nem félelemre, hanem a szeretet bőséges
gerjesztésére van most szükség. Mondj le mindenről, amit féltesz és alakítsd át őszinte feltétel nélküli
szeretetté aggályaidat. „…A központi galaktikus forrásból, ami egyszerre mindenütt ott van, hadd legyen
minden megismerhető, mint az egyetemes szeretet fénye!” Ha sikerül levetni félelmünket, hogy elveszítünk
valamit és ezt a félelmet szeretetünk váltja föl, akkor felfoghatatlan szépséget kapunk cserébe – a lelkünkön
átragyogó Valódi Önmagunkat.
A végidő, a spirituális túlélés, valójában az emberi szellem és lélek tökéletesítéséről szól. Ez az, amire az
összes nagy spirituális tanító, misztikus és szent felhívta figyelmünket. Olyan tapasztalat ez, mintha hirtelen
a halállal szembesülnénk. A régi világ és minden, amit arról tudtunk most olyan erők befolyása alatt van,
amelyek fölött nincs hatalmunk. Itt az utolsó lehetőség: Halálos ágyunkon is megtérhetünk a Ciklus Lezárta
előtti néhány éves felkészülés közben. Hagyj föl hát a régivel! Minél könnyedebben mondasz le róla, annál
szebbnek látod majd az újat, ami vár rád.
Ennél is fontosabb azonban, hogy most úgy gyakorolhatod szellemiségedet, ahogy soha korábban nem
tetted. Ez azt jelenti, hogy megtapasztalhatod misztikus szellemi ébredésedet. A végtelen kozmikus szépség
felé vezető ébredésed folyamatában pedig, amivel lelked örvendezteti meg Igaz Valódat azt veszed majd
észre, hogy több milliókkal együtt haladsz. Igen, az emberiség olyan tömeges ébredésének részese leszel,
amire még nem volt példa.
Örülsz már, hogy a Ciklus Bezárta idején élsz?

2. Helyzetfelmérés: Elérkezett a világok szétválásának ideje
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Nézzük csak, hányadán állunk: Térjünk vissza, hogy hol állunk most az időben és miért? E sorok
lejegyzésekor már csak kilenc év van hátra 2012 –ig. Hogyan és miért fordult minden a feje tetejére? A
dolgok általános átértékelődése és a karmikus börtön idejét éljük. Semmi nem fog többé működni, ami a
múlthoz kötődik. Se a kapcsolatok, se az intézmények, programok, formák. Semmi régi nem maradhat fenn
az evolúcióban. Vagy szertefoszlik, vagy továbbfejlődik. Rezgésszáma sem marad mindig ugyanaz.
Változik a Nap sugárzásának mezője is, és észrevesszük, vagy nem, vele együtt mi is változunk. A régi és új
minták közt mindenütt egyre nő a távolság. A szétválasztódás mindenütt egyre jellemzőbb és mind több
dolog működése akad el. Ez a világok szétválásának folyamata.
A világok szétválása vagy elkülönülése jellemzi a Ciklus Lezártát, az idők végét, a prófécia idejét. A 2012 –
ről szóló maja prófécia minden próféciát magában foglal. 2012 próféciája minden próféciák anyja. Mikortól
számoljuk a prófécia idejét? 1987. augusztus 16 – 17 -én, a Harmonikus Konvergencia kezdetével léptünk a
próféciák anyja idejébe. Hogy mi történt akkor? Az ősi Mexikó próféciái szerint A Harmonikus
Konvergencia jelzi a Tizenhárom Menny (csökkenő esélyek) és Kilenc Pokol (gyarapodó romlás) ciklusának
végét. A kilenc és a tizenhárom fontos számok, tartsd azokat eszedben a 2012 felé vezető úton. Előbb
tizenhárom, majd még kilenc ötvenkét éves ciklusról van szó, ami összesen 1144 évet ölel fel. A
Tizenhárom Menny ciklusa tehát Kr. e. 843 évvel kezdődött és 1519 –ben, Cortez mexikói (Vera Cruz)
partraszállásakor ért véget. E hódítás jelezte a Kilenc Pokol ciklusának kezdetét. A Kilenc Pokol végén
144 000 naptáncos meditált együtt 1987. augusztus 16. hajnalán. Bárkik és bárhol is voltak ők, hozzájuk
még több millióan csatlakoztak, akik felfigyeltek az idő azon pillanatára.
Dimenziókat összekötő portál nyílt meg azon a napon. Magasabb kozmikus rezgéshullám árasztotta el a
naprendszert és a planetáris mezőt. Mi történt? Az azték próféciák szerint akkor zárult le az Ötödik Nap, de
nem jött még el a Hatodik Nap, a kozmikus szoláris tudat világa. Az egész Föld belépett azonban a világok
szétválásának idejébe, ami a próféciák idejének nyitánya. Más hagyományokban, mint például a hopi
tradícióban ez jelezte a mai Negyedik Világ végét és a világok közti átmenetet. A hopi világkép ezt az
átmenetet sipapu néven ismeri. Ez a világokat áthidaló interdimenzionális csatorna. Az alagút végéig
lényegében huszonöt év kell a világok elkülönülése beteljesüléséhez.
E huszonöt év jelenti az 1987 – 2012 –ig húzódó Végidőt. Ebből az utolsó tíz év (2002 – 2012) a Ciklus
Lezárta ideje. A régi rend vezető napilapja, a New York Times címlapján úgy fogalmazott 2002. december
23 –án, hogy megkezdődött a 2012 –ig tartó számolás. Érdekes módon ugyanezen az oldalon a mexikói
Teotihuacan városban épült Nap Piramisa fotója jelent meg, miközben a cikk másik maja helyszínhez,
Palenquéhez, a prófécia bölcsőjéhez kapcsolódott.
Itt, Nah Chanban (a Kígyó Háza) fedezték föl 1952. június 15 –én Pakal Votan1 sírját, a Piramisa mélyén
elrejtve. E példa nélkül álló sírbolt megtalálása volt az Új Világ legfigyelemreméltóbb régészeti eseménye.
692 –ben szentelték föl, éppen 1260 (! 12 : 60 !) évvel felfedezése és 1320 (! 13 : 20 !) évvel 2012 előtt. Az
a tény, hogy e felfedezést csak 60 évvel tették meg 2012 előtt arra utal, hogy megnyílása a Ciklus Lezárta
felavatásának pillanatát várta. A maják hosszú számolása szerint ez a pillanat pontosan a 9.13.0.0.0.
dátumon következett be. A kilences és a tizenhármas szám a Tizenhárom Mennyre és a Kilenc Pokolra utal.
Számos más profetikus titok övezi a sírt.
1994. június 1 –ig, a Vörös Királynő sírjának felfedezéséig Pakal Votan kriptája egyedülállónak számított. Az
uralkodó kriptája szomszédságában épült XIII. Templomban felfedett Vörös Királynő sírja -- kinek jáde
kövekkel ékesített holttestét cinóberrel borították -- azonban további nyomként szolgált. Pakal Votan temetkezési
helyéhez hasonlóan ebben is találtak egy jáde maszkot és egy beszélő csatornát. Az egyetlen eltérés az, hogy az
előbbi falait teleírták, az utóbbin viszont egy írásjel sincs. Mit jelenthet e két egymás mellett épült templom a két
sírral, amelyek közül az egyik feliratos, a másik nem? És milyen összefüggésben állhatnak a Ciklus Lezártával?
Íme, a válasz: Mindannyian jártunk már itt azelőtt. De honnan jöttünk? Lehet, hogy azelőtt más világokban és
más időkben jártunk? Nem azért tértünk –e ide vissza, hogy újra játsszuk helyrehozzuk mindazt, amit
1

Pakal Votan (az Idő Különleges Tanúja) a maják virágkorának királya 631 – 683 –ig, haláláig uralkodott, mely időszak
pontosan egybeesik a 73. ötvenkét éves ciklus terjedelmével. (M. M.)
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elrontottunk a másik világokban? E két sír két dimenzióutas sírja, amelyek jelként állnak ott számunkra a
végidőben. A feliratokkal ellátott sír korábbi világrendszerek történéseit dokumentálja, a másik pedig a még
megírás előtt álló jövőt képviseli. A Vörös Királynő arcát is fedő jade maszk pedig annak jár ki, akinek igaz az
arca, vagyis megvilágosodott. A Vörörs Királynő tehát a Nagy Pakal szellemi utódja.

Pakal Votan próféciája, a Telektonon, melynek jelentése a Föld Szelleme Beszélő Csatornája, ugyanabban
az évben vált ismertté előttünk, amikor felfedezték a Vörös Királynő sírját. A prófécia üzenete, hogy a 2012
–höz vezető utat csak naptárunk megváltoztatásával tehetjük meg békében. A naptár megváltoztatása az idő
megváltoztatását jelenti. Az „ismeretlen” Vörös Királynő sírja minden népek időben történő feltámadását
hirdeti. Feltámadás az időben azt jelenti, hogy a naptárváltás és az új időbe lépés biztosítja az emberiség új
fajjá emelését. (Az új ember a tudat Hatodik Napjának embere. Ezt az igazságot takarja 2012 és az, ami
utána következik.) A két sír, amelyet 42 év eltéréssel tártak föl a galaktikus maják végső tanításait
tartalmazza számunkra, akik a Ciklus Lezárta idején élünk. A sírok jeleiből olvasva és egymáshoz való
viszonyukat figyelembe véve a következő tanítást kapjuk:

Pakal Votan és sírfedele
„Mi, kiknek sírjait nem régen fedeztétek föl több világrendszeren keresztül utaztunk ide csak azért, hogy
átadjuk nektek ezt a tanítást. Mi vagyunk a galaktikus maják. Elménket a kozmikus történelem hozta létre.
Mi feltártuk már mindazt, amiről ti még álmodni sem mertek. Az, amit ti kisbolygó övnek (Aszteroidák)
neveztek jól ismert előttünk: az a pusztulásra ítélt, majd szétrobbant Maldek, csillagrendszeretek eredeti
világszakadásának emléke. A Naptól számított ötödik pályán keringő Maldeket csak 1801. január 1 –én
fedezték föl. A maja naptár profetikus számításai szerint azt a napot ugyanolyan energia jellemezte -Ritmikus Tükör --, mint azt, amelyen Pakal Votan hagyta el földi testét. Erre utal a Feliratok Templomában
látható egyik jel is.
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A kisbolygó övet azért fedezték föl, mert Kepler és Kopernikusz megalapozott álláspontjának követői meg
voltak győződve, hogy a Mars és a Jupiter között lennie kell még egy bolygónak. 1800. szeptember 11 –én
döntöttek úgy, hogy felkutatják, az év ugyanazon napján, amelyen 201 évvel később lerombolták a new yorki
ikertornyokat. Fontos, hogy felfogjátok az összefüggést a tornyok Végidőben bekövetkezett pusztulása és a
Maldek darabokra szakadásának okai között. Dejà vu: Mind jártunk már itt azelőtt!
Aztán átvándoroltunk a Marsra. 1976. július 25 –én a Viking nevű űrszondátok képeket küldött a „Mars
arca” néven elhíresült felkavaró jelenségről. Ez maradt a másik elveszett világból és civilizációból, egy
nyugtalanító emlék, hogy felkészüljetek a Végidőre. Mi történt a Marson? Miért vált ketté az a világ? Lehet,
hogy van valami a „Az emlékmás”(Total Recall) című film és főszereplője alakja mögött?
Íme, most itt vagyunk a Nap harmadik körpályáján, a Földön, ahogy ti mondjátok. Most zajlik az a Nagy
Esemény, ami miatt végül mind ideértetek a Föld bolygóra: a Ciklus Lezárta. Mind itt vagyunk azok, akik
közülünk ama korábbi világokban is ott voltak. Mind összegyűltünk, hogy emlékezzünk és elkerüljük azt, ami
a két korábbi világot, a Nap ötödik és a negyedik bolygóját sújtotta.
Új évezredetek hivatalosan -- jelen naptárotok szerint – 2001. január 1 –én kezdődött, épp 200 évvel a
Maldek maradványai felfedezése után. A G-7 (a hét vezető nagyhatalom) befolyásos világában sokan nem
látták be, hogy lejárt az idejük. Az évezred első évének szeptember 11 –jén azonban mindez változásnak
indult és a változás még folyamatban van. Az az esemény volt az időmérőtök ébresztőjébe programozva. Fel
is rázott benneteket egy pillanatra. Sokan viszont visszaaludtatok és hallgattatok vezetőitek patrióta és
háborús propagandájára. Mindez mégsem teszi semmissé a tényt, hogy rohamosan közeledik a Ciklus
Lezártának elkerülhetetlen pillanata.
Sírjaink egymás mellett helyezkednek el. A Feliratok Templomában található sír mindent elárul Földetek és
a kozmosz történetéről. A Feliratok Temploma név arra utal, hogy az ott olvasható adatok az eredeti
könyvhöz, a Könyvek Anyjához kötődnek. Az képviseli a kozmikus történelem tudatos valóját, ahogy a sír az
embert, aki a „történelmet” létrehozta. Kis történelmeteknek azonban itt vége szakad. Ez 2012 és a Vörös
Királynő sírja jelentősége, a nőé, akit történelmetek elnyomott. Érthető hát, miért nem szerepel írás rajta. A
kozmikus történelem tudatalattiját jelképezi, ami a Ciklus Lezártával ébredezik. A XIII. Templom neve pedig
a tizenhárom holdhónapos naptárra utal -- abban rejlik fajotok és bolygótok harmonikus üdvözülése,
menekvése. Itt áll a Vörös Királynő sírja. Az eredeti Ádám neve Kadmon Adam, vagyis a Vörös Föld Ádáma.
A Vörös Föld pedig nem más, mint Maldek. Ennek értelmében a Vörös Királynő is Kadmon a Vörös Földről.
Két út létezik: a fekete és a vörös. Most a vöröset kell követni. A feketét a gonosz és hamis idő terhe nyomja.
A vörös út a tizenhárom holdhónappal jelölt nőé. Tizenhárom holhónap alatt teszi meg a Földbolygó a Nap
körüli pályáját. A tizenhárom a Vörös Királynő száma. A férfi a kilences szám hordozója, mint az Idő Kilenc
Ura, amit Pakal Votan sírjára jegyeztek. Kövesd a Vörös Királynőt és visszajutsz az eredeti időbe, az Idő és
a Végzet Kilenc Ura idejébe. Az Idő Kilenc Ura a napgyűrűben megtett kilenc tizenhárom-holdhónapos utat
kíséri egyenként. A napgyűrű pedig a Föld útja a Nap körül. A Sors Kilenc Urának ideje azon a dimenziók
közti kapun át tér majd vissza, amely a Kék Kristályos Vihar napján, a most használatos naptár szerinti
2004. július 26 –n nyílik meg.
Sírjaink és próféciájuk küldetése kifejezetten a végidőkre és a Ciklus Lezártára szólnak. Világotok
kettéválása hívta elő próféciánkat és tanításunkat. Csak ti hallhatjátok és szívlelhetitek meg. Odafigyeltek
rá? Megfogadjátok –e, amit hallotok? Ne feledjétek: azért jöttetek ide, hogy tanuljatok.”
Ez a tanítás lényege a világok kettészakadásáról és a két Palenque -i sírról. Ez a tanítás adja meg a kozmikus
magyarázatot arra, hogy mi folyik manapság a bolygón. Minden esemény valamely korábbi világ
eseményeinek a visszajátszása. A terrorizmus az az öngyilkos ösztön, amely az előző világrendszerek
szétszakadásához vezetett. Csak az emberek tudják megállítani a terrorizmust, mégpedig olyan módon, ami
most fel sem foghatnak. A jelenlegi rendszer -- anélkül, hogy felismerné -- rugalmatlanságával csak táplálja
az terrorizmus erőszakát, a létező legpusztítóbb polarizáló tevékenységet. Mind egy elme vagyunk. Mind
együtt teremtjük jelen valóságunkat. Öt helikopterből kilőtt és gépkocsiba csapódó rakéta a gázai övezetben

Oldal: 8 / 28

nem fog véget vetni a terrorizmusnak. Ugyanígy egy robbanóanyaggal megrakott teherautó öngyilkos
merénylője sem fogja megszűntetni az elnyomottak elnyomását egy utasokkal tömött buszba rohanva.
Most valami más, valami nagyobb dolog közeledik és megváltoztatja a 2012 felé vezető utat. Álljunk hát
félre és készüljünk föl rá!
A szétváló világoknak csak külső jelei ezek. A belső jeleket már régóta érezzük. Világunk, kapcsolataink,
minden, amit csak ismerünk változásban van, egyre mássá válik. Emlékezzünk hát a békesség imájára:
„Adj, Isten, nyugalmat azon dolgok elfogadásához, amelyeken nem változtathatok és a bátorságot azokhoz,
amelyeket befolyásolhatok. Adj továbbá bölcsességet, hogy különbséget tudjak tenni a kettő között!”
Soha hasznosabb nem volt még ez az ima, mint ma. Most mind egy csónakban evezünk. Szellemi bátorságra és,
erkölcsi ébredésre van ma szükség. Milliónyi Gandhira, milliónyi Martin Luther Kingre és a szivárvány millió
testvérére. Képesek vagyunk rá, hogy végigjárjuk a 2012 –höz vezető vörös utat, a világokat összekötő utat!
Jussunk hát el odáig békében, ha már megadatott nekünk esélye! Örvendjünk, hogy mi lehetünk a rég áhított
béke megteremtői!

3. Összehangolódás időben
A 2012 -es jóslat az időről szól. Lényege, hogy köszönjünk el a régi időtől, és köszöntsük az újat. Hogyan
tehetjük ezt meg a gyakorlatban? Naptárunk megváltoztatásával. Új naptár szerinti élettel.
A naptárváltás időváltást jelent. Az időváltással pedig megváltoztatod gondolkodásodat, mert az idő
elméleti. Nem látható, érezhető, érzékelhető, tapintható, mint a tér. Más minőség. Hol is zajlik? Bizony, az
elmédben. Az agyadban és testeden fogod fel. Maga az idő azonban láthatatlan. Ha tehát meg akarod
ismerni, az elmédet kell kifürkészned. Lám, újra az agy edzéséhez kanyarodtunk vissza.
Ha az agyműködésedet valami szabálytalan eszközzel irányítod, elméd is szabálytalanul fog forogni. Ha azonban
valami harmonikus eszközzel befolyásolod, akkor az is az összhang felé fog fejlődni.
Fontolod ezt meg!

Gondold csak végig, mindennapi életed hány területét irányítja naptárod! Ugye milyen erős hatása van
életedre? A naptár megváltoztatása mérhetetlen változást hozhat életedben. Képzeld csak el, ha nem lenne
április, május, június és november! El tudod egyáltalán képzelni? Ugyanígy próbálj belegondolni egy olyan
világba, ahol nincs vasárnap, hétfő, kedd, vagy péntek. Ha képes vagy átlátni, hogy megszokott naptárunk is
csak egy a mentális program fantomjai közül, akkor képes vagy szabadulni is tőle.
Helyettesítheted valami használhatóbbal, harmonikusabbal. Ehhez először figyeld meg, hogyan hozod létre a
gondolati váltást. Ha egy szabálytalan programot harmonikusra cserélsz, az az elmében is változást hoz. És
ha nemcsak a te elmédben, hanem több ezrek, majd több milliók elméjében megtörténik az átállás, akkor
már kollektív nagy váltásról beszélhetünk. Ilyenfajta elmeváltással harmonizálhatjuk az időt. Erre van
szükség, ha nem akarjuk, hogy a világszakadás katasztrófához vezessen.
A világszakadás ugyanis a diszharmonikus időfrekvencia hatása, amely halmozott és hatványozott erővel hat
az emberek teljes hitrendszerére. A világok mai kettéválásához bolygónkon a szabálytalan (vagyis zavaros)
időmérés egyik tudat alatt működő programja, a Gergely – naptár vezetett.
Bámulatos, hogy ez a naptár mi mindent foglal magába. Mint minden naptár ez is egy program. Felépítése és
elnevezései a korábbi világoktól megörökölt történelem egészét és tudatalatti rendezetlenségét képzi le. Az
elveszett világ programját a babiloni időkben vetítették a Földre naptár formájában. Azt vitte aztán tovább
Róma és a Vatikán, egészen a mai napokig. Hogy is értsük mindezt?
Mindez még ennek a történelmi ciklusnak a legelejére nyúlik vissza, valamivel a Kr.e. 3113 -at követő
időkre, amikor még az emberi elme sokkal nyitottabb és befogadóbb volt a kozmikus hatásokra. Ezek közül
néhány letűnt világok – a Mars és a Maldek – emlékét közvetítette. Amikor a Maldek felrobbant és a Mars
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„halott” bolygóvá vált, bizonyos katasztrófa – frekvenciák érkeztek be onnan a Föld tudatalatti „pszi bank”
programjába. Ez a pszi bank bolygónk evolúciós időprogramjainak raktáregysége. Ezek paranormális pszi
frekvenciák, amelyek az elmúlt világok vészes pusztulásába fúlt halmozott kollektív emlékezetét
rendszerezik, történelmi ciklusunk kezdetén működésbe léptek. Pontosan ekkor, Kr.e. 3113 –ban lépett fajunk
az újrajátszás szakaszába. Tudatunk fejlődése ekkor érte el az előző rendszerek azon szintjét, amelyen annak
idején az elkerülhetetlen tragédia irányába mozdultak. Olyan frekvenciákra hangolódott elménk, amelyek
felerősítették e régi történések pszi bankban tárolt rezgéseit. Ezek az újonnan felelevenített rezgések tehát azon
régmúltbeli világok tudatfejlődésének sarkalatos pillanatait idézték vissza közös tudatalatti emlékünkbe. Azokból
fejlődtek ki azon gondolatmintáink, amelyek természetellenes és deformált időképünket alkották.
Már azt a civilizációt is még korábbi világok tudatalatti tényezőinek hatásai befolyásolták hát, amely a kb.
5000 évvel ezelőtti tudatunk megjelenése volt. A történelem kezdetén, a maja naptár szerinti Kr.e. 3113 -ban
(a hosszú számolás szerinti 13.0.0.0.0 –ban) aztán újabb fontos tudatalatti program indult be az emberiség
memóriájában. Ez volt az az időfrekvencia program, amely végzetes tényezőivel a két világot romláshoz
juttatta. 12:60 –as frekvencia néven emlegetjük, mert ez jutott kifejezésre később a tizenkét hónapos
naptárban és a mechanikus óraműben. Kr.e. pontosan 3113 –ban, a sumér kultúrában szilárdult meg ez a
frekvencia, amikor egy napot kétszer tizenkét, azaz huszonnégy órára osztottak, minden órát további hatvan
percre, minden percet pedig még hatvan másodpercre tagoltak. Ebből adódott aztán a hatos alapú térmennyiségtan, ami azonban nem vonatkoztatható semmilyen természetes időciklusra.
A 12:60 –as mesterséges frekvencia volt tulajdonképpen a Maldek széthullásának, azt követően pedig a
marsi élet kioltásának okozója. A természetes ciklusokat és az egyetemes frekvenciákat nem ismerő
mesterséges időmérték egy ponton már olyan disszonanciát idéz elő a gondolkodásban, amely még
viszályosabb és még rombolóbb erejű találmányokat szülhet és engedhet elhatalmasodni felettünk a
gyakorlatban.
Amikor tehát a sumérok kidolgozták programjukat, akkor valójában az elpusztult bolygó öröksége kezdett el
hatni a Földön. E tudatalatti program -- mely végső soron a Gergely–naptár mozgatója – vezetett a kisbolygó
öv 1800. szeptember 11. és 1801. január 1. közti felfedezéséhez. Az akkortól 1945 –ig (atombombák) és
2001 –ig (ikertornyok) eltelt időt úgy írhatjuk le, mint a materializmus érájának kiteljesedését. Az egész
folyamat egy előadás ismétlése. A mesterséges frekvencia tudatalatti programjai azonban már az utolsó
felvonásnál tartanak, amelynek fináléjában újra lejátszódik a világok kettészakadása. Ez ad jelentőséget
annak a lehetőségnek, hogy időfrekvenciát váltsunk egy harmonikus naptárral.
Amikor megérted a világok kettéválásának mélységét, akkor egészen biztosan azon leszel, hogy megtaláld
az összhang visszaállításának módját. Ahogy mondtuk már, az idő elméleti. A jelenségek világában élve,
ahol tér és idő van, működésünkhöz valahogy tájékozódnunk kell az időben. Minthogy az idő elméleti,
annak függvényeképp éljük meg, hogy milyen módon koordináljuk mentálisan életünket. A naptár ekképpen
működik mentális programozó szerkezetként. Aki diszharmonikus rendszert követ, az valóságát is
diszharmonikusnak éli meg. A harmonikus időkoordináták viszont idővel az elme rezgését is a harmónia
összhangjába hozzák. Ez a törvény áll a 2012 –felé vezető harmonikus elmeváltás programja mögött. A
hullámhossz megváltoztatásának és a halálos dejà vu helyett galaktikus harmóniába emelkedés tökéletes
eszköze a 13 holdhónap x 28 napos naptár. Aki megvizsgálja, láthatja, hogy mérnöki tekintetben hibátlan.
Szabályos ciklusokat fed, mint például az év 52 hete, amely tökéletesen illeszkedik a tizenhárom
holdhónapba. Ha elfogadjuk, hogy érzékelő műszereink mind befolyásolják természetes érzékelésünket,
akkor beláthatjuk, hogy a tizenhárom holdhónapos naptár a béke felé terel bennünket. A béke pedig
nyilvánvalóan elménk és szívünk függvénye. Tiszta harmónián alapuló időszabvány követésével a béke és
harmónia iránya válik magától értetődőnek.
Az időn keresztül elért béke a 13x28 napos naptár célja. Olyan módszer ez, ami mindenkit egyformán beavat
a megvalósításba. Ha olyanokkal együttműködve tesszük, akikkel szeretünk együtt lenni, akkor az idő új
közösségeket is teremthet. Amikor elérkezik a pillanat, hogy világ – szerte milliók élnek egyszerre az Új Idő
szerint, akkor valósul meg a 2004 –re meghirdetett naptárváltás, mely dátum a planetáris tudat
megjelenésének ideje.
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A 13x28 napos naptár ezen elkerülhetetlen elmeváltásnak a harmonikus vázlata, ami miatt összegyűltünk és
választottuk a 2012 –vel fémjelzett utat. Aki rálép az útra, annak gondolkodása azonnal megváltozik. Attól
fogva nem augusztusban él majd, hanem a Cél Mágneses Holdhónapjában. Nem szeptemberben, hanem a
Kihívás Lunáris Skorpió Holdhónapjában, amelyet aztán nem október, hanem a Szolgálat Elektromos
Szarvas hónapja követ. A hétfő, kedd stb. elnevezés helyett pedig egy – egy plazma nevét használja.
Gondoljuk csak végig! És még nem is mélyültünk el benne. Új időképpel, és a ciklusok új megjelöléseivel
nemcsak elmét, vagy időt, hanem valójában paradigmát is váltunk. Mielőtt azonban azt gondolnád, hogy
nehéz belerázódni, jusson eszedbe, hogy éppen azért vagy itt, hogy tanulj és emlékezz.
A naptár megváltoztatásával kezdődik tehát az elmeváltás. Csak gondolkodásunk átformálásával juthatunk
sorsunk azon evolúciós fokára, ahol végzetünk és Isten szándéka végre fajunk egészére egységesül. Az időés elmeváltás megvalósulása nélkül nem jutunk tovább fejlődésünkkel a következő dimenzióba, ami 2012 /
2013 –ban vár ránk.
A 2012 –höz vezető úton meghatározott időben esedékes a naptárváltás, az elmeváltás első lépése, amely
dimenziók közti átjárót nyit meg az időben. A nyitás folyamata 2003. november 8 –án kezdődött, tetőfoka
pedig 2004. július 25 – 26 -ra tehető. A 260 napos eltérésből adódóan e két dátum mindegyikét ugyanaz a
negyedik dimenziós energia, a Kék Kristályos Vihar kódolja. Az interdimenzionális kapu tehát épp a szent
negyedik dimenziós idő ciklusa tartama alatt áll nyitva.
2004. július 25 –én, az Időn Kívüli Napon a dimenziók közti átjáró nyílása eléri teljességét, ami egy Fehér
Spektrális Tükör nap. Július 26 –án, a Kék Kristályos Viharnapján pedig a naptár- és elmeváltás veszi
kezdetét. Az Időn Kívüli Nap – a Tizenhárom holdhónapos naptár 365. napja – nem tartozik egyik hétbe
vagy hónapba sem (13 holdhónap x 28 nap = 52 (hét) x 7 nap = 364 nap, és 364 + 1 = 365). A Harmonikus
Konvergencia száznegyvennégyezrének ezért újra készen kell állnia azon a bizonyos Időn Kívüli Napon,
hogy másnap szinkronba kerüljön a naptárváltással és az azzal együtt járó elmeváltással. A Kék Kristályos
Vihar napjával aztán új kilenc éves ciklus kezdődik. Ez az Idő Kilenc Urának Kilenc Szoláris Gyűrűje (éve)
és a naptár– és elmeváltás ciklusa.
A palenquei Nah Chan, a Kígyó Háza képviselte prófécia ciklusának kilenc utolsó évéről beszélünk. Ezek
mindegyike a kilencek egyikének felel meg. Úgy is nevezzük őket, hogy az Éj Kilenc Ura, mert ezek őrzik a
sírt mint az Idő Éjén át történő lélekvándorlás jelképét. A maják nyelvén Bolontiku a neve a kezdetek Kilenc
Urának, melyek az idő teremtését őrzik. A naptárváltás 2004 –től 2013 –ig terjedő kilenc éve tehát az
Eredeti Időt idézi föl és adja meg az emberi lélek tökéletesedésének pontos időciklusát.
A galaxist tekintve a Kilenc Úr mindegyike egy napgyűrűért, vagyis a Föld keringési pályája egy körútjáért
felel. Az első Úr az első napgyűrűt felügyeli, kinek neve az Eredeti 144 000 Őre. Ez a kezdőnapja miatt Kék
Kristályos Viharral jelölt év. A kék az átalakulás színe, a kristályos a 12. hangra utal, a vihar pedig a szoláris
frekvenciák közül a 19. Az év utolsó napja, az Időn Kívüli Nap a Kék Kristályos Vihar, melynek hangja
ugyancsak 12, ami a kerekasztal összehívásának, vagyis a kinek gyűlésének idejét jelöli. Vegyük észre, hogy
12 x 12 = 144 (000). Fogalmazhatunk úgy, hogy ez a száznegyvennégyezrek kerekasztalának éve az Idő
Kilenc Ura égisze alatt.
A nagy Kerekasztal 144 000 résztvevőjének feladata a naptár- és elmeváltás beindítása és a 2012 –es pályára
terelése. Az utolsó, a Kilencedik Idő Ura őrzi a kilencedik szoláris gyűrűt, amely 2012 – 2013 idejével esik
egybe. Ez a Kék Rezonáns Vihar galaktikus bélyegével ellátott időszak, amikor a Kilencedik Úr a lélek
tökéletes formája nevében a negyedik dimenziót képviselő Törvény Kockája megalkotására hívja össze a
144 000 önkéntest. Mind 2004 –ben, mind pedig 2012 –ben 144 000 –en vesznek részt a terv
megvalósításában. Az előbbit kristályos (12), az utóbbi pedig rezonáns (7) galaktikus rezgésű vihar energia
jellemzi. 12 + 7 = 19, ugyanaz a szám, ami a vihart is jelenti. Tizenkilenc továbbá Isten lényegi
tökéletességének száma, illetve a galaktikus számrendszer 0 – 19 –ig terjedő sorának legmagasabb értéke.
Az időben történő harmonizálásunk témájában ezzel az Idő Törvénye és Próféciája magasabb szinten fekvő
területére értünk. Aki elfogadja a Tizenhárom Holdhónapos naptárt és életét ahhoz igazítja, az mind az élő
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prófécia, 2012 próféciája részesévé válik. Ez a megváltás próféciája, az Apokalipszis másik oldala, az Új
Menny és az Új Föld , az emberi lélek tökélyének és az időben történő feltámadásának ideje.

4. Az Emberi Lélek Tökéletesítése
A naptárváltás nélkül nem fejlődhetne tovább fajunk szelleme vagy elméje. A naptárváltás nem más, mint az
Idő Törvénye alkalmazása a gyakorlatban. Ez a törvény szinkronizálja egyetlen időfrekvenciában az egész
világegyetemet. Az összhang frekvenciája a 13:20 képlettel írható le. Az Idő Törvénye felfedezése tette
elérhetővé fajunk számára azt az egyesítő, a történelmen túlmutató gondolati rendszert, amellyel kitörhetünk
az anyagias mentális keretek közül és lelki harmóniában követhetjük a 2012 felé vezető utat. Igen, a
naptárváltás a történelem utolsó nagy tette, amennyiben az új időszámítás összemossa a történelem belső
határmezsgyéit. Ahol tökéletes harmónia uralkodik, ott nem beszélhetünk többé úgy a történelemről,
ahogyan eddig értelmeztük. Így nyitunk szabad utat a következő fejlődési szakaszra. Ott vesz újabb
lendületet az evolúció, ahol a történelem véget ér.
Ez tehát a lényeg és ezért olyan fontos, hogy magadba nézz és egyszer s mindenkorra megértsd: A spirituális
túlélés egy az emberi lélek tökéletesítésével! Ez a nagy naptárváltás első hét éve, 2004-2011 jelentősége. A
hét év azon túl, hogy a Bolontiku egy –egy urához kapcsolódik, a „Kő Rejtélye hét évét” is jelenti. Ez alatt
az idő alatt különös gondot kell fordítanod lelkiségedre, spirituális egészségedre, mert a lélek az, amely részt
vesz az utazáson a test porhüvelyét is túlélve.
Újabb ugrás előtt állunk az evolúcióban. Háromdimenziós testünk-lelkünk csak a tapasztalás eszköze,
mégsem kisebb az értéke. Az az átalakító tápegység, amelyet a galaxis tart függésben. A lélek tekintetében
azonban nem több annál a szekérnél, amely a 2012 –es úton zörög végig.
Mivel a történelem végéhez értünk, nincs értelme a múltban keresni a kapaszkodókat, mind elkorhadtak. A
lélek is szabadulni vágyik a kilátástalan zűrzavarból. A civilizáció teljes váza, a technoszféra önmagát
bomlasztja. Összeomlik a túlterhelés, túltöltés, beépítés, túlnépesítés súlya alatt. Ne feledd: mindaz, ami
most veled történik lecke számodra. Azért vagy itt, hogy okulj belőle, hogy emlékezz. Aki el kezdi használni
az új naptárt, az a tanulás útjára lép és engedi, hogy visszataláljanak hozzá kozmikus emlékei. Új
kapaszkodók helyett tehát új időre van szükség.
Nem fér hozzá kétség, hogy a karmikus torlódás és a bedöglő technoszféra zsákutcájában haladva egyre
gyakrabban kerül elménk viharba, a hullámok közt hánykolódva gyakran azt sem tudjuk, mikor vagyunk
fönt és mikor lent. Olyankor esünk abba a hibába, hogy olya döntést hozunk és olyanokat mondunk, amit
később megbánunk. Lazítsunk inkább. Semmi sem visszafordíthatatlan, mindent meg lehet bocsátani. Mind
egy csónakban evezünk. Csöndesítsd el fejedben gondolataid zúgását, végy mély lélegzetet és LAZÍTS!
Az idők és az elme körüli felfordulás mind azt jelzi, hogy ideje lelkünk mélyére nézni. Aki pedig követi a
naptárat, vagy foglalkozik az Idő Törvénye valamely vetületével, annak jó esélye van átérezni világunk
zavartságát és a technoszféra esendőségét, nem úgy, mint annak, aki a sűrűjében él és nem ismer mást azon
kívül. Emlékezz arra, hogy példátlan elmeváltáson megyünk keresztül és hogy kilenc évig tart, míg a végére
érünk. Várd ki hát türelemmel. Ez a lélek ideje. Ezért jött el az Idő Kilenc Ura. Az egyre gyarapodó
tizenhárom holdhónapos tudatot táplálják bolygónkon összhangban a napgyűrűbe kódolt frekvenciákkal,
más világok, emelkedettebb tudatok, a 2012 –es út végén álló evolúciós ugródeszka pszichikai rezgéseivel.
Mindaz, ami veled történik valójában külső körülmény számodra és a lelked számára. Ennek megértésében
van akkora jelentősége a meditációs technikáknak. Az egód önmagával azonosítja tetteidet, ezért kerít
hatalmába és zaklat föl minden, ami személyedet érinti. Ha mélyebbre mész azonban, mást fogsz találni. Azt
látod majd, hogy az ego valójában nem létezik. Csak egy csinálmány, mely azon mesterkedik, hogy
megfélemlítse és félrevezesse lelkedet, miközben újabb szeletet kanyarint le az igazság teljességéből. Hogy
félre tudd állítani egódat, néha csak egy pofon segít, vagy az, hogy akit hívsz, kikapcsolja a telefont.
Mégsem kellene úgy magadra venni, különösen, ha a lelkedből indulsz ki.
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A lelked tisztában van azzal, hogy mind a 2012 –es úton haladunk és ő egy a túlélők közül. Nem hiába
történik veled mindaz, amit megtapasztalsz. A lelked idézi elő. Azért történnek az események, hogy
keresztülsegítsenek az ingoványon és meghalld a lelked szavát. Üzenete egyszerű: „Ments meg és minden
elrendeződik!” Itt az ideje, hogy hallgass rá. Nemcsak az élő prófécia beteljesülése, hanem lelked
tökéletesítésének ideje is eljött. Ez a lényege a Kő Rejtélyének: hét év áll rendelkezésünkre a lélek
tökéletesítésére, a spirituális túlélés megalapozására.
A Kő Rejtélye elnevezés sírkövedre utal, az ego terhére, amely lelkedet sorvasztja nehéz súlya alatt. Egód
léte ugyanis halálod valóságképéhez tartozik, így nem csoda, hogy tart a haláltól. A Kő Rejtélye e félelem
eloszlatását célozza. Nem a lelked, hanem az egód az, ami retteg tőle. Meglepődnél, ha megtudnád, hogy
valóságképedet milyen mértékben alakítja halálfélelmed táplálása. A „Kő” ugyanakkor másra is vonatkozik.
Így arra a sziklára, amelyet Krisztus gördített el a testét őrző barlang szája elől, Pakal Votan vésett
sírfedelének „beszélő” kövére és arra a nehezékre, amely lehúz, mert nem foglalkozol a karmáddal és nem
figyelsz lelkedre. Mi pedig a „Rejtély”? Az, hogy miért ragaszkodunk ahhoz, ami szükségtelen. Akár már
most nekiláthatsz lelked csiszolásának, megszabadíthatod dogmáidtól, hogy letisztult istenhittel töltsd meg
olyan Teremtő képe szerint, amely elfogulatlanul osztja az igazságot és minden teremtett lélekkel
kegyelmes. E kegyelem a Kő Rejtélyének Hét Évében nyilvánul meg, mely program megvalósítását a
tizenhárom holdhónapos naptár tökéletes harmóniája irányítja.
A „Hét Év” jelentőségén is elgondolkozhatunk. A hetes misztikus szám. Az egytől tizenháromig terjedő
számsor közepén foglal helyet. A hetes és a tizenhármas titka a következő: A hetes a nyitja annak az
arányszámnak, amely az Örökkévalóságban elveszett idő szünetét írja le. Ez a kozmikus teremtés rejtélye
mögött lapuló misztérium. Hogy mivel függ ez össze? Miért kell lelkünket próbáknak kitenni? Minden az
Örökkévalóságban elveszett idő szünetéhez vezethető vissza, a karmák hosszú láncolatára és a lélek hosszas
útjára a különböző világok és világrendszerek között és a kozmikus történelem mélységein keresztül. Ez az a
titok, amelyre fény derül a Kő Rejtélyének Hét Éve során.
A kozmikus teremtésben minden a hetes hatalmával függ össze. Ez alól a lélek sem, még a naptár sem
kivétel. Az új naptár szerkezetének egyik váza a hetes elem. Aki a tizenhárom holdhónapos naptárat követi,
az már megtette lelke egyetemes harmóniába vezető tökéletesítésének első lépését. Ne feledjük: Minél
többen csatlakoznak a naptárváltás programjához, annál biztosabban érjük el a változtatáshoz szükséges
lélekszámot és annál könnyebben tudjuk kielégíteni a lélek igényét, ahogy az új hitrendszer is elvárja. Az új
hitrendszer a tizenhárom holdhónap frekvenciáján rezeg. Minél többeket érint meg e mező rezgésszáma,
annál közelebb kerülünk a Kő Rejtélye fedőnév alatt várt Időben történő Feltámadás élményéhez.
Feltámadni az időben lesz a 2012 –es út és a tizenhárom holdhónapos naptár próféciája beteljesülése.
Hét év áll rendelkezésre a Kő Rejtélye felfedéséhez. Hét év áll rendelkezésre az emberi lélek
tökéletesítéséhez. Mi is a lélek, ha nem a világegyetem tükre? És mi is a világegyetem, ha nem az egész
teremtés isteni tervének tökélye? Ha ezt elfogadjuk, akkor beláthatjuk, hogy a lélek is tökéletes. Ebben áll a
Kő Misztériuma rejtélye. Nem tévedünk –e, amikor a lélek tökéletlenségéről beszélünk? Valójában csak a
karma pora homályosítja el a lélek - tükröt, amelyben megpillanthatnánk a világegyetem tökélyét ahogy a
lélek tökéletességét tükrözi vissza. Az egyes lelkek ilyeténképpen az Egyetemes Lélek igazának valói, és
mint olyanok, az egyetemes teremtés hét állomása és az Egyetemes Lélek tükreként is állnak.
Alább a lélek tökéletesítése hét lépését csak vázlatosan közöljük. Lényege, hogy minden évhez
hozzárendeljük az Egyetemes Lélek tökéletességének egyik megnyilvánulását, hogy arról meditáljunk.
Mindegyik év elején megkapjuk azokat a vezérgondolatokat, amelyek nyomán a szoláris gyűrű (az év)
jelenségeit értelmezhetjük. Ezek az útmutatások mind az Idő Törvénye Húsz Táblájából olvashatók ki,
amely a Kő Rejtélye Hét Éve részletesebb leírását és tananyagát is tartalmazza.
1. állomás: 2004 / 2005.
A világosság és megvilágosodás jelentésének tökéletesítése. Jelképe a Nap. Minden jelenség mögött
jelenlévő ön – világító tér megértése. Első Bolontiku: Ragyogó Egyetlen Fehér A, az eredeti 144 000 őre a
teljes ön – megvilágosodás terében. A Lélek Mevilágosodásának Tükre tökéletesítése.
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2. állomás: 2005 /2006.
Az idő ciklusai (7) rendjének megértése, tökéletesítése. Jelképe a Hold. A megvilágosodás elméje
felébresztése az idő ciklikus értelmezése segítségével. Második Bolontiku: A Nagy Űr Vörös Villámló
Gyermeke, a kozmikus tudat Megvalósítója. A Lélek Bölcsessége Tükrének tökéletesítése.
3. állomás: 2006 / 2007.
A fény és látomás jelentése érzékelésének tökéletesítése. Jelképe a nappal. A látomás hatalmának
gyakorlása. Harmadik Bolontiku: a Nagyhírű Kagylófejdísz, aki az Egyetemes Megvilágosodás kürtjelét
fújja. A Lélek Látomása Tükrének tökéletesítése.
4. állomás: 2007 / 2008.
A sötétség és az álmodás jelentésének tökéletesítése. Jelképe az éj. Az álom hatalmának gyakorlása.
Negyedik Bolontiku: A Fekete Vastarajú Garuda. Az álom-test megvalósítása mint a magasabb rendű mágia
kiindulópontja. A Lélek Álmodása Tükrének tökéletesítése.
5. állomás: 2008 / 2009.
A menny mint a túlsó lét, vagy a negyedik dimenzió Új Mennyországa felfogásának tökéletesítése. Jelképe a
Menny. Az ezen túli, a negyedik dimenzió biztos ismeretének gyakorlása. Ötödik Bolontiku: A
Fölülmúlhatatlan Arany Hajadon. A teljes befogadókészség megvalósítása. A Menny Tükrének
Tökéletesítése.
6. állomás: 2009 / 2010.
A Föld érzékelésének tökéletesítése, Új Föld. Jelképe a Föld. Miért vagy ezen a bolygón és hogyan
gyógyíthatod meg a hat Bolontiku segítségével? Hatodik Bolontiku: a Lenyűgöző Tágas Kék Ég. A
Misztikus Oltár elérése. A Föld Tükrének tökéletesítése.
7. állomás: 2010 / 2011.
Az emberi lélek tökélyének jelenősége felfogása a Ciklus Lezárta összefüggésében és ennek tökéletesítése.
Jelképe a lélek, amely önmagát tükrözi vissza. Hetedik Bolontiku: Egyszárnyú Vörös Tűz, a lélek hatalma
eredete és végzete felismerésére. A lélek mint önmaga tükre tökéletesítése. (ld. Korán, 91. szúra: 1 -7.)
A hét évet felölelő leírás eme tömör tematikai vázlata csupán ízelítő ahhoz, aminek ennek ismeretében
várakozással tekinthetünk elébe. Most viszont, miközben azon tűnődsz, mit jelenthet mindez, szánd rá az
időt és tedd föl magadnak az alábbi kérdéseket. Őszintén tűnődj el rajtuk és a válaszokon, amelyek
felmerülnek benned!
·
·
·
·

Tudja –e lelked, ki vagy valójában?
Tudod –e te, hogy ki vagy valójában?
Törődik azzal a te lelked, hogy ki vagy valójában?
Meddig kell várnia lelkednek, hogy eszedbe jusson és mennyi időbe kerül neki, hogy eszébe jusson
mi valójában a küldetése?
· Mit gondolhat lelked a „lelkek egyesüléséről”?
· És a lelkek, minden lelkek egyetlen Egyetemes Lélekben való egyesülése után mi marad majd?
„Aki megtalálja Istent, az teljesen istenné válik;
Istenen kívül pedig nincs több isten;
Lehet –e ott éjszaka, ahol a Nap ragyog?
Nem az aki tud, hanem alsóbb énje, a sekélyes vágyakkal telt az, akit kitöröltek most;
Mint olyan, nem az, a Vallás nem az. Aki megtalálta Szerettét, az nem áhítozik többé és nem érzi többé
szükségét semmi létező Tárgynak.”
Essential Unity of all Religion, (Minden vallások lényegének összesítése), 66-67.o
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5. UR szinkronikus közösség
Egyedül nem megy. Lelked és Istennel való kapcsolatod természetesen a te dolgod, de akármennyire is
önállóan járod a magad útját, nem könnyű egyedül. A közösség, a másokkal történő együttműködés és az
emberi kapcsolatok nélkülözhetetlen hozzátartozói a spirituális létnek. Tudjuk azonban, hogy a Ciklus
Lezárása felé hajózva minden régi forma kezd elkorhadni, helyettük pedig újak serkennek. A naptárváltás
egyik célja éppen az, hogy megszabaduljunk a használhatatlanná nyűtt megoldásoktól és alkalmasabbakat,
az Új Időnek megfelelőt találjunk helyettük.
Annyira eltérő lenne az Új Idő a régitől, hogy még a kapcsolatok és a közösség szintjén is új formákat kínál?
A válaszunk igen, mégpedig azért, mert az Új Idő olyan alapról indul, amit a régi nem ismer el. Ez a
szinkronikus rend. Ez a valóság negyedik dimenziós rendje, az a dimenzió, amely a harmadik rendjét, a
fizikai síkot is irányítja. A szinkronikus rend a szinkronicitások birodalma, ahol a valóság az Idő Törvénye
által tapasztalható meg.
Az Idő Törvénye értelmében -- T(E) = Művészet, vagyis az idő és energia szorzata művészet -- az idő a
negyedik dimenzió, a tér pedig a harmadik. Az idő tágabb annál, hogy a térbe sűríthetnénk. A negyedik
dimenzió valóságrendje, a szinkronikus rend megragadásához egy sor olyan kód áll rendelkezésünkre,
amelyet a 260 –as ciklus, a galaktikus fordulat rendszerez. Ez a ciklus egyedül szinkronizálja a 13
holdhónap x 28 napos naptárat a negyedik dimenzióval és kódsorozatai olyan új kapcsolatokat hoznak létre,
amelyek az idő szinkronikus rendjein alapulnak. Ez tehát valami teljesen új dolog.
Beszéljünk először is bővebben szinkronikus rend, azaz a negyedik dimenzió minőségeiről és jellemzőiről,
melyek közül a három legmarkánsabb 1. a Szinkronicitás; 2. a Telepátia; 3. a Szépség, illetve Elegancia.
Ezért állítja az Idő Törvénye, hogy az energia és idő szorzata művészet. Az Idő a szinkronizáló tényező, az
Energiát szinkronizálja, az eredmény pedig mindig a szépség valamely elegáns megfogalmazása. A
természetben semmi sem igazán csúf és minden szinkronban áll önmagával, még a természetes közösségek
is. A méhek, hangyák és delfinek közösségeit például rendezett szinkron jellemzi. Milyen eszközzel tudják
megtartani azt? A telepátia segítségével.
Az Idő Törvénye másik alapelve kimondja, hogy az idő sebessége azonnali. Ebből tudhatjuk, hogy az idő és
a telepátia valósága egyformán azonnali. Az idő és a telepátia a közösségek szinkronizálásának kulcsa a
mechanizált idő emberi világán kívüli természetes világban. Ez azt jelenti, hogy emberek olyan közössége,
amely képes a mechanizált időn kívül a tizenhárom holdhónapos naptár szerint (az Idő Törvénye alapvető
gyakorlati alkalmazásával) szervezni életét, szinkronba hozza tagjait egymással. Az ilyen közösség
telepatikus úton tartja fönn rendjét, ami pedig maga egy művészi alkotás. Ez a társadalmi rend merőben
más, mint amit eddig ismertünk.
Ehhez hasonló szinkronikus közösségek megjelenését hozhatja el első lépésben a Naptárváltás Programja.
Ilyen közösségben az elmeváltás is megvalósulna és alig észrevehetően egyszerre megkezdődne az
evolúciós fejlődés következő szakasza. A naptár követése már önmagában is harmonizál, néhány év alatt
pedig az elmét is olyan mértékig a harmóniára nevelné, amire a régi naptár történetében még nem volt példa.
A szinkronikus közösségek létrehozásának kulcsa a Galaktikus Bélyeg, az a negyedik dimenziós információ,
amely születésünk napját kódolja. Ez a 260 egységet rendszerező naptár egyik napjának, pontosabban
kinjének felel meg. Egy ilyen „bélyeg” három összetevőből áll. Ezek: 1. egy szám, amit galaktikus hangnak
nevezünk; 2. egy jel, azaz a szoláris pecsét, vagy jegy; 3. egy szín -- vörös, fehér, kék vagy sárga.
Tizenhárom galaktikus hang és húsz szoláris pecsét létezik.
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A Tzolkin
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Ez az információ azonban nem állandó. A tizenhárom holdhónapos naptárt követve észrevehetjük, hogy
születésnapunkon nem minden évben hat ugyanaz a Galaktikus Bélyeg, mint azon a napon, amelyen világra
jöttünk. Azért lehetséges ez, mert 52 –szer fordul a 260 napos ciklus, mire újra szinkronba kerül a 365 napos
ciklussal. Aki belemélyed a naptár használatába, az megfigyelheti, hogy születésnapján négy évenként tér
vissza eredeti szoláris pecsétje. Ez a négy pecsét teszi ki az ő földcsaládját. Tovább vizsgálva azt is
észreveszi majd, hogy ezek galaktikus hangja évente egy értékkel magasabb. Évente váltakozva
földcsaládjának mind a négy pecsétjéhez rendelődik egy a tizenhárom hang közül. E variációk száma, vagyis
a szoláris – galaktikus ciklus években kifejezve 13 x 4 = 52. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek csak az 52.
születésnapján tér vissza eredeti galaktikus bélyege.
Egy földcsalád a 20 szoláris pecsétből négyet fog össze (egy vöröset, egy fehéret, egy kéket és egy sárgát).
Ebből következően öt földcsaládot különböztetünk meg. Minden kin és mindenki tagja valamelyiknek. A
földcsaládok:
Sarki :
Vezér:
Központi:
Jelző:
Portál:

Vörös Kígyó, Fehér Kutya, Kék Sas és Sárga Nap;
Vörös Sárkány, Fehér Világáthidaló, Kék Majom és Sárga Harcos;
Vörös Föld, Fehér Szél, Kék Kéz és Sárga Ember;
Vörös Égenjáró, Fehér Tükör, Kék Éjszaka és Sárga Csillag;
Vörös Hold, Fehér Varázsló, Kék Vihar és Sárga Mag.

Bolygónk holónja
Koronacsakra→
Torokcsakra→
Szívcsakra→
Napfonatcsakra→
Gyökércsakra→

Föld Időhajó 2013
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A földcsaládok jelentik az új szinkronikus társadalmi szervezet első szintjét. Minden család 52 féle tagot
ölelhet föl, tehát 52 év alatt mindenki megélheti a családjába tartozó összes szerepet. Ezek nyomon követése
mesés szinkronicitások felfedezéséhez vezethet. Ráébredhetünk általa az individualista elhatárolódások
értelmetlenségére anélkül, hogy fel kellene adnunk egyéniségünket.
Teljes 52 éves ciklusunk térképét, amelyben minden évre megjelöljük az érvényes galaktikus bélyegünket
„sorspalotánknak” nevezzük. A sorspalota megszerkesztésével nagyszerűen nyomon követhetjük azokat a
mintákat, amelyeket vonatkozási pontokként kezelhetünk életfolyamatunk egész rendszerében. A sorspalota
ugyanakkor életciklusunk vizsgálatakor az időciklusokkal és mások életminta – ciklusaival történő
egybevetésére is szolgálhat. A szinkronikus rend olyan szerteágazó és sokrétű, hogy az egymással
összekapcsolódó kódok megfigyelésével tetten érhetővé válnak az egyébként rejtőzködő belső és személyek
közti viszonyokban megnyilvánuló pszichés motivációk.
Amikor egy egész közösség szervezi működését a földcsaládok szerint, akkor a szinkron felerősödik és vele
együtt a telepátia is hatékonyabbá válik. A közösség szervezetének eleganciája pedig további
következménye az idő harmonikusan váltakozó mintái szerint meghatározott tevékenységek folyama. A
galaktikus bélyeg ugyanis nemcsak egy személy identitásaként, hanem a 260 –as időciklus egyik egysége
minőségeként is felfogható. A legnyilvánvalóbban olyankor érhetjük ezt tetten, amikor minden ötödik
napon felfedezzük földcsaládunk egyik kinjét a naptárban. Az új társadalmi rendben földcsaládunk napján
külön felelősséget vállalunk valamely feladat, például a házimunka (főzés, takarítás, ami csak felmerül)
terén.
Galaktikus bélyegünk megállapítása azonban csak kiindulópont. Egy sor olyan információ olvasható ki
belőle, amely nemcsak saját földcsaládunkon belüli, hanem a többi földcsaládhoz fűződő kapcsolatinkat is
jellemzi. Galaktikus bélyegünknek létezik továbbá egy állandó kapcsolathálója is, amelyet galaktikus
orákulumnak nevezünk. Ezt a matematikai elven összeálló kereszteződést öt elem alkotja. Középen
helyezkedik el a bélyeg/sors kin, annak jobbján az analóg kin, fölötte a vezető kin, balján az ellentétes kin,
alatta pedig a rejtett kin.
A színcsaládokban és klánokban rendszerezett színek további társadalmi kapcsolatokat határoznak meg az
időben. Egy-egy szín egyszerre tartozik a négy színcsalád és a négy klán valamelyikébe. A klántagokat és a
földcsalád–tagokat húsz ujjunkhoz rendelve olyan megfeleléseket fedezhetünk föl, amelyek rádöbbentenek,
hogy az idő szinkronicitásait testünk is leképzi tagadhatatlan bizonyítékként arra, hogy magát az időt
testesítjük meg!
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Fönt csak néhányat említettünk azon lehetőségekből, amelyeket az Idő Törvénye kínál a társadalom újfajta
szervezésére és az egyén önmaga és kapcsolatai értelmezésére. A bemutatott kódokat az Álomvarázs, vagyis
a 2013 Föld Időhajó útjának térképe rendszerezi. A negyedik dimenziós idő kézikönyve minden otthon és
közösség nélkülözhetetlen társa.
Az Álomvarázs szó szerint tekinthető a negyedik dimenziós idő szinkronikus rendszerét leíró
kifejezésgyűjteményének, nyelvtanának és mondattanának. Ennek értelmében tehát az Álomvarázs
tartalmazza önnön evolúciónk haladásának kulcsát, amely a harmadik dimenziót és korlátolt valóságát
túllépve szabadul a negyedik dimenzióba. A negyedik dimenzió a misztikusok és keresők régóta kutatott
Paradicsoma és utópiája. A 2012 maja próféciát kiegészítő Álomvarázs a Ciklus Lezárta után fél évvel
elkövetkező 2013. (július 26.) Sárga Galaktikus Mag napját jelöli meg a galaktikus szinkronizáció
pontjaként. Mit jelent a galaktikus szinkronizáció?
Különböző szinteken értelmezhetjük azt. Először is önmagunk galaktikus szinkronizációjaként, amennyiben
az Új időbe lépve és azt elfogadva elismerjük galaktikus bélyegünket, megismerjük sorspalotánkat és
félelmek nélkül vesszük sorra benne életünk mozzanatait. Akkor válunk csak igazán planetáris kinné,
amikor más planetáris kinek életközösségéhez csatlakozunk. 2012 –ig akkor kialakítjuk a bioszférával
harmóniában folytatott életvitelünket – nem termelünk hasznosíthatatlan szemetet és csak úgy használunk
energiát, hogy ne szennyezzük környezetünket. Önfenntartó és belső gazdálkodású közösségünk képes
önállóan ellátni magát, és más hasonló közösségekkel együttműködve építi az Idő Szuverén Birodalmát. Az
Idő Birodalma a kiemelten környezettudatos biorégiók új szociopolitikai kulturális szövetsége. Attól fogva a
Földet akár Urnak is nevezhetjük majd, mint az eredet és a visszatérés kezdeti helyét.
Aki pedig kiállta a 2012 próbáját, az jutalomként visszajut UR –ba, az Egyetemes Vallás (Universal
Religion), vagy ha inkább tetszik, az Egyetemes Visszaemlékezés (Universal Recollection) birodalmába,
ahol a spiritualitás az idő helyes megéléséből táplálkozik és ahol a mentalitás új normáját a kozmikus
tudatosság példázza.
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Ezzel eljutottunk a galaktikus szinkronizáció végső jelentéséhez, amely nem más, mint a Ciklus Lezárta
dobbantójáról végzett evolúciós szökkenés a kozmikus tudat magasságaiba. Az igazi kozmikus tudat
természeténél fogva kollektív, amit az egyetemes telepátia tart össze. Ez adja a következő planetáris szakasz,
a Nooszféra jelentőségét. A Nooszféra akkor és csak akkor valósulhat meg, ha átlendültünk a 2012 –es
„Omega Ponton”, amelyen túl már a 2013 –as galaktikus szinkronizáció területe van. A telepátia és a tudat e
nagyszerű minősége soha nem látott jelenést, a csillagok között cikázó felszabadult lények időutazását teszik
majd lehetővé.
Mielőtt azonban túlságosan előreszaladnánk, térjünk csak vissza az idő kódjai megéléséhez és az új
közösségek kialakításához! Meglehetősen vesződséges vállalkozás ez, tekintve, hogy a technoszféra
összeomlásának folyamata (2005 – 2009) még nem zárult le. A technoszféra teljes széthullását kísérő
körülmények közt a Kozmikus Mag – Elektromos Vihar négy éves ciklusa alatt azoknak a közösségeknek
lesz könnyebb helytállni, amelyek közelebbről élik meg az Idő Törvénye rendszerét. Természetesen városi
környezetben is lehet közösségeket kialakítani, de olyanokra is szükség lesz, amelyek visszatérnek a
bioszferikus közeghez. Ezek a földcsaládok szerint szervezett kísérleti közösségek fognak példát mutatni a
kertművelés és az alternatív (nap-, szél- és nullpont) energiák kultúrájában.
A Régi Rend tomboló káosza közepette és utolsó vonaglásai alatt az Idő Birodalma tudatos új közösségei
úgy fognak virágozni, mint a Római Birodalmat túlélő keresztény kolostorok a sötét középkor Európájában.
Csak az ilyen közösségek maradnak majd fönn világ–szerte bioszferikus hálót képezve és interneten
keresztül érintkezve az egyetemes telepátia beköszöntéig. E közösségeknek együttérzéssel kell majd azok
iránt viseltetniük, akik a régi világrendben folytatják küzdelmüket és azokkal, akik köztünk még a
technoszferikus életvitel végső stádiumának csapásait nyögik. Ne feledjük, hogy nemcsak a társadalom
fejetlenségét, de még a Nap és Föld viszonylatában beálló változásokat is el kell majd viselnünk.
A legutóbbi, 1989 óta tartó 23 éves napfolt ciklus alatt a Nap egyre fokozódó drámai változásokon megy
keresztül. E folyamat egyik csúcspontját 2000/2001 –ben érte el, a következő pedig 2012 –ben fog
bekövetkezni. 2005 körülre tehető azon sugárzás és plazmaáram beindulása, amely még az elmúlt tizenöt
éves tapasztalatokat is fölülmúlva fogja befolyásolni az atmoszféra és a bioszféra működését. Még nem
tudjuk biztosan, hogy a földi élet hogyan éli meg azt és mennyiben fog megváltozni a felerősödött sugárzás
hatására. Mindenesetre föl kell készülnünk mind mentálisan, mind spirituálisan, és a megfelelő életstílussal.
Éppen elég okot soroltunk föl, ami arra sürget, hogy kialakítsuk csoportjainkat a szinkronikus közösségek
magjait elvetve. Ne feledjük: Azért vagyunk itt, hogy tanuljunk! A régi hamarosan letűnik. A lelkünk
döntésünkre vár és arra, hogy visszatérhessen a földi UR –ba.

Hogyan csináljunk szivárványhidat?
Ha mindezt végiggondoljuk, még mindig felmerülhet a kérdés: „Valójában hogyan változtathatjuk meg a
világot ezzel a naptárral és kis szinkronikus közösségeinkkel? Tényleg működik? A terror ádázul fenyeget,
minden szüntelenül változik. Ez köti le az emberek figyelmét, ügyet sem vetnek rá, vagy éppenséggel
óvakodnak attól, ami igazán ÚJ. Azt gondolják, hogy az igazán új csak valami félrevezető vakvágány. Vajon
az idő- és elmeváltás képes a világot 2012 –ig az Új Idő világába átemelni? És ha sikerül is, hogyan
szelídíthetjük meg a technoszféra barbarizmusát, vallási elhatárolódásait és nyerészkedő kalandorkodásait,
melyek minden helyzetben föltalálják magukat? Lehetséges, hogy a tizenhárom holdhónapos naptár
megfékezze a terrorizmust?
A válasz igen, de ahhoz valami különösen látványos dolognak kell megtörténnie. Csak így ragadhatjuk meg
az emberek figyelmét és rázhatjuk föl kábulatukból.
De mi jelentene olyan döbbenetes élményt, ami képes megváltoztatni világszemléletüket? Nem úgy, mint
Hirosima bombázása, letaglózva, hanem inkább felemelve őket! Mi üdíthetné föl a világot és gyógyíthatná
meg az emberiség ítélőképességét örökre? Hitted volna, hogy ez a Földet körülölelő szivárványhíd? Hogy
pontosak legyünk, a sarkokat összekötő kettős szivárványív. Hogyan idézhetjük elő?
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Mindenekelőtt hinnünk kell a képzelet erejében. Valaki például elképzelte az atombombát és néhány év
múlva megszerkesztették. Hogyan? Először is egyszerűen feltételezték, hogy hasítható az atom és
felszabaduló energiája felrobbanthat egy bombát. Ha tehát el tudjuk képzelni egy olyan barbár fegyver
létrejöttét, mint az atombomba, akkor miért ne tudnánk szivárványt képzelni a Föld köré? Képzeljük el,
hogy nézne ki! Most pedig képzeljük el a szivárványtudományt, amely képes létrehozni azt, valahogy úgy,
ahogy egy másik tudomány az atomhasításhoz vezetett. A világok kettéválása már megtörtént, amit az atom
kettéhasításának következményeként is felfoghatunk. De a szivárványhíd? Úgy tűnik, az éppen ellenkezőleg,
a világok – és az atom - újraegységesítésével kapcsolatos. Milyen elv vezérelheti ezt?
Ha a mesterséges idő régi tudománya olyan jól ért a dolgok szétválasztásához, sőt lerombolásához,
lehetséges –e egy szivárványtudomány, amely képes a széthulló darabokat összeforrasztani? Mi egyáltalán a
szivárvány? Valós is, meg nem is - teljes spektruma az egységet és teljességet jelképezi. Mi lenne, ha a
szivárványtudomány nem kevesek kiváltsága lenne, hanem bárki művelhetné, ha magad is egy lehetnél a
sokmillió szinkronban dolgozó szivárványtudós közt, akik e nagyszerű – még az atombombánál is
látványosabb – terven dolgoznak. Munkád eredménye pedig addig maradna látható, amíg a Föld a Nap körül
kering. Aki naponta hozzájárul e küldetés teljesítéséhez, nemcsak a Föld kinézetén javít két
szivárványgyűrűvel, hanem építő és érdemleges dologgal tölti idejét. Nézzük csak, hogy fest ez a szétesett –
elemeket – egyberakó szivárványtudomány!
Az Idő Törvénye értelmében minden egy egyetemesen közös frekvenciával van szinkronban. Nincs semmi,
amit ne lehetne összehangolni, megérteni vagy megoldani az Idő Törvényével. Ez azt jelenti, mindazon
dolgok, amelyekkel kapcsolatban eszedbe se jutott, hogy összefüggenek, igenis összevágnak. Vegyük
például agyunkat és a Földet! Ezek is szinkronba hozhatók egymással. Hogyan? Mindkettőnek van egy
elektromágneses mezeje és annak megfelelően pulzálnak. Miért is ne hozhatnánk a kettő lüktetését
szinkronba? Erős szándék kell hozzá és a Földet övező két elektromágneses tér. Azzal elő is csalhatjuk a
szivárványgyűrűt, mely lehet, hogy láthatatlanul már ott is van(?)!
Ez a nem mindennapi ötlet az aktív kozmikus tudatosság alapja és a szivárványhíd annak a kozmikus
jelenségnek a forrása, amely csak egy szívdobbanásra van attól, aki nyomon követi és megérti az idő 13:20 –
as kódjai szinkronizáló befolyását. Ha az idő mindent összefog, az azt jelenti, hogy benned és bennem is van
olyan rezgés, amely akár a Földdel és mágneses terével is képes együtt vibrálni. A mi dolgunk ezt az időben
végezni.
A kulcs az ember negyedik dimenziós holónja és a bolygó holónja, vagyis szellemtestük negyedik
dimenziós éteri struktúrája. Az ember és a bolygó holónjának frekvencija közös mintát mutat: ez a
földcsaládok sorozata. Emlékezzünk vissza, hogy a földcsaládok tagjai ötnaponta térnek vissza. Ha az 5
földcsalád tagjainak 20 pozícióját a bolygóra vetítjük, megkapjuk a Föld holónja szerkezetét. (ld. A
szivárványtudomány alapjai vázlatát)
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Úton 2012 felé -- A szivárványtudomány alapjai
A Föld elektromágneses mezeje és az öt földcsalád szerepe a szivárványhíd megjelenítésében. A számok a földcsaládok napi váltakozásának sorrendjét mutatják a portál
családdal a déli – sarkon kezdve, onnan pedig az északi – sarkon elhelyezkedő sarki családra ugorva, s így vezetve le a napgyűrű 73 felhangos kromatikáját.

„9.12. És monda az Isten: Ez a jele a szövetségnek, melyet én örök időkre szerzek közöttem és ti köztetek, és minden élő állat között, mely ti veletek van: 9.13.
Az én ívemet helyeztetem a felhőkbe, s ez lesz jele a szövetségnek közöttem és a föld között. 9.14. És lészen, hogy mikor felhővel borítom be a földet,
meglátszik az ív a felhőben, 9.15. És megemlékezem az én szövetségemről, mely van én közöttem és ti közöttetek, és minden testből való élő állat között, és nem
lesz többé a víz özönné minden testnek elvesztésére. 9.16. Azért legyen hát az ív a felhőben, hogy lássam azt és megemlékezzem az örökkévaló szövetségről
Isten között és minden testből való élő állat között, mely a földön van. 9.17. És monda Isten Noénak: ez ama szövetségnek jele, melyet szerzettem én közöttem
és minden test között, mely a földön van.”
(Mózes első könyve a teremtésről – Károli Gáspár fordítása)
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Az emberi holónon minden földcsalád megfeleltethető az öt fő csakra egyikével: portál – gyökér; jelző –
napfonat; központi – szív; vezér – torok; sarki – korona. A bolygó holónjának öt csakrája is hasonlóan
párosítható egy-egy földcsaláddal, csakrái pedig az égövek szerint sorolhatók: gyökér – déli-sark (portál);
napfonat déli mérsékelt öv (jelző); szív – egyenlítő (központi); torok – északi mérsékelt öv (vezér); korona –
északi – sark (sarki). E szerint összpontosítjuk figyelmünket naponta egy bizonyos csakrára és földrajzi
területre. Ez a gyakorlat alapvető rezgéseket indít be, amely közös hullámhosszra segíti az ember és a Föld
holónját, mégpedig olyan sorrendet követve, amely a bolygó mágneses pólusait is összeköti. Ez a sarkkörüli
mozgás az, amellyel a fenti kódok a szivárványhíd szinkronizálását irányítják.
A július 26 –tól számított „újév” mindig portálnappal (ld. a portál földcsaládot) kezdődik. Négyszer fut
körbe a pólusok közt az ötnapos szekvencia, míg vissza nem tér a ciklust indító szoláris pecsét. Egy – egy
ilyen ötnapos (felhangos) kromatika fonala szövi összefüggő hálóba a bolygó holónja területeit.
Mindegyikőnk földcsaládja részt vehet tehát a szivárványalkotásban. A következőképpen követik egymást a
földcsaládok a folyamatban:
Kezd a portál család (Vörös Hold / Fehér Varázsló / Kék Vihar / Sárga Mag) – gyökér–csakra -- Déli-sark;
Létrejön a pólusok összeköttetése a sarki családhoz kapcsolódva (Vörös Kígyó / Fehér Kutya / Kék Sas /
Sárga Nap) – korona-csakra – Északi-sark;
Folytatja a vezér család (Vörös Sárkány / Fehér Világáthidaló / Kék Majom / Sárga Harcos) – torok-csakra –
Északi mérsékelt öv;
Folytatja a központi család (Vörös Föld / Fehér Szél / Kék Kéz / Sárga Ember) -- szív-csakra – Egyenlítő;
Folytatja a jelző család (Vörös Égenjáró / Fehér Tükör / Kék Éjszaka / Sárga Csillag) – napfonat-csakra –
Déli mérsékelt öv;
Visszatér a portál család. Ez a ciklus évente 73 alkalommal fut körbe (73 x 5 = 365).
A felhangos kromatikák
Vörös: Hold--Égenjáró
(a prófécia megtisztulása)
Fehér: Varázsló--Tükör
(a meditáció időtlensége)
Kék: Vihar--Éjszaka
(a bőség öngerjesztése)
Sárga: Mag--Csillag
(a művészet virágzása)

Egy ilyen ötnapos ciklust felhangos kromatikának nevezünk. A felhangos kromatikák egyenként: a Vörös
Hold – Égenjáró, a Fehér Varázsló – Tükör, a Kék Vihar – Éjszaka és a Sárga Mag – Csillag kromatika.
Ezeket úgy aktiválhatjuk, hogy holónunkat a bolygó holónjával összeegyeztetve auránk mezejében
elektromágneses gondolathullámokat indítunk meg és együtt rezegtetjük a bolygó holónjának
elektromágneses mezejével szimpatikus rezonanciát létrehozva. Lássuk csak, mi is történik tulajdonképpen!
„A szivárványtudomány alapjai” vázlatunkban a földkörüli szivárványhíd feltételeként a szimpatikus
rezonanciát és az elektromágneses vonzás alapelvét neveztük meg. Emlékezzünk csak arra, hogyan
befolyásolja a sámán az időjárást esőtáncával! Jóllehet, mi planetáris szinten és más szándékkal, a sarkokat
összekötő szivárványhíd szándékával - mégis ugyanazt az elvet vetjük be. A sámán nem tudna esőt csinálni
az agy elektromágneses hullámai és a felhők dörgést, villámokat és vihart előidéző természetes elektromos
és mágneses tere nélkül. Hasonlóképpen galvanizálunk bizonyos elemeket amikor szimpatikus rezonanciát
és varázslatot idézünk elő a földcsaládokkal, az ember és a bolygó holónjával, az emberi aggyal és aurával,
meg a Föld elektromágneses terével.
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A csakrák aktiválásával -- a gyökértől a koronáig – vértezzük föl auránkat, azt az éteri elektromágneses teret,
amely minden testből árad. A Föld elektromágneses tere is aurát képez. Az ember auráját a Föld elektromágneses
aurájával a négy felhangos kromatika húsznapos ciklusai szerint együtt rezegtetve idézzük elő a szivárványhidat.
Mielőtt azonban nekirugaszkodnánk, nézzük meg közelebbről, hogyan működik a Föld aurája!

A Föld a Nappal összefüggésben „lélegzik” elektromágneses mezejét a napfolt ciklusok szerint rezegtetve.
A napfolt ciklusok -- a Nap életműködési intelligenciájának megnyilvánulásai -- hozzávetőleg 23 éves
tartamúak. Minden 23 éves ciklus két 11.3 éves szakaszra feleződik. A napfoltok a Nap északi és a déli
szélessége 30˚ -tól pulzálnak egyenlítője irányába. A ciklus első fele akkor zárul le, amikor azok az
egyenlítőnél találkoznak -- a napfoltok polaritást váltanak és újra kezdődik a folyamat.
A ciklusokat fokozódó erejű napkitörések és CME kilövellések jellemzik, amelyek közvetlenül hatnak a
Föld aurájára azt nagy tömegű elektromágneses plazmákkal feltöltve. A Napból kilépő plazmák a mágneses
pólusokhoz áradnak és hozzák létre azt, amit most aurórának nevezünk: a déli (australis) és az északi
(borealis) aurórát. Ez a jelenség képezi a szivárványhíd kísérlet alapját. 1989 –ben kezdődött meg a
legutóbbi 23 éves ciklus, és 2012 –ben lesz vége. 2003 októbere végén és novembere elején, az önlétező
holdhónapban megfigyelhettünk már, hogy szokatlanul erőteljes volt a napkitörés, melynek következtében
intenzívebb auróra jelent meg az égen. A régi tudomány alig tudott rá magyarázatot adni. A Föld tehát
plazmafürdőket vesz, ezért nekünk is így kell tennünk.
A plazmák elektromos töltésű atomméret alatti részecskék, amelyek a napkitörések és a CME során
szabadulnak föl. Gyakorlatilag ezek folyadéka tartja össze a világegyetemet és egyszerre ezek biztosítják
elektromágneses frissességét. Folyamatosan termelődnek újra a galaxis központja környékén és szupernovák
meg pulzárok ontják magukból mérhetetlen tömegben. Egy – egy napkitörés vagy CME alkalmával ezek a
plazmák átitatják a bolygó légkörét és aktiválják mágneses mezejét. A sarkokhoz tolulnak aurórát festve,
onnan meg a bolygó belsejébe lépve eljutnak a Föld kristálymagjába, ahol fölhalmozódnak. Amikor sok
ilyen plazma gyűlik össze az atmoszférában, elektromosságuktól függően színes (spektrális) fényeket vetnek
a felhőkre vagy az égre -- az északi fényekhez hasonlókat.
A plazmák azzal, hogy az atmoszférába lépnek egyszerre a mi auránkat és agyunkat is elérik. Milyen
hatással lehetnek rád? Az Idő Törvénye értelmében magad is együtt rezonálsz velük. Vajon képes vagy
telepatikusan irányítani őket? A telepátia eszközével visszairányíthatod azokat a Föld mágneses mezejébe és
ott vele együtt rezonáltatva őket a pólusoknál szivárványívet hozhatsz létre. Ha megfigyeljük a bolygó
elektromágneses terének szerkezetét, láthatjuk, hogy a pólusok fölött közelebb húzódik a Föld felszínéhez.
Ekliptikus (egyenlítői) zónájából tekintve tehát az látszik, hogy a sarkokon lép ki és úgy takarja be a gömb
két felét.
A jelenlegi ciklus napkitörései olyan erőteljesek voltak, hogy az északi auróra még Oklahoma és Arkansas
szélességi köréről is látszott, mely államok ugyancsak távol esnek az Északi – sarktól. Mi lenne, ha a két
sarkköri aurórát, az északit és a délit úgy megnyújtanánk, hogy az Egyenlítő fölött találkoznának? Mi lenne,
ha a képzelet erejét egyesítenénk a plazmák telepatikus kivetítése és irányítása technikájával és az aurórákat
két ívben állandósítanánk úgy, hogy egymástól 180˚ -os távolságban íveljenek a két pólus között?
Pontosan erre gondoltunk amikor a dupla szivárványhídról beszéltünk. Először is elképzeltük, aztán
meghatároztuk az elvet (szimpatikus rezonancia), majd leírtuk tudományos hátterét és a Föld aura –
jelenségét. Így jutottunk oda, hogy megértettük a módszert – persze, csak ha hiszünk a képzelet erejében.
Az ötnapos kromatikaciklusok állandó követése közben festjük meg a telepátia ecsetével a Föld
elektromágneses mezeje két ívében megjelenő bolygót ölelő szivárványhidat a pólusoknál kialakult
aurórákat felhasználva. Naponta az öt földcsalád egyikén, és annak más-más tagján a sor. A szövés a Déli–
sarkról az Északi-sarkra hosszabb öltéssel indul, majd négy kisebbel folytatódik: a sarki családtól a vezér
családig, a vezértől a központiig, a központitól a jelzőig, végül a jelzőtől vissza a gyökérig. Az ember aurája
és a Föld mágneses mezeje között vizualizált és telepátiával előidézett plazmarezonanciával haladó szövés
tehát a szivárványhídtudomány lényege.
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Fent csak a leglényegesebb mozzanatokat fogalmaztuk meg. A gyakorlatot további praktikák teszik azonban
még izgalmasabbá, még személyesebbé. Ezek közül egyik a plazmikus telepatikus időatomok életre keltése.
Hetente alkotunk újat kocka formájában és a képzeletbeli időatomokkal együtt a Föld közepébe vezetjük le
azokat. E technikák művelését a Bolygó Művészeti Hálójához csatlakozó szinkronikus közösségeknek
ajánlja az Idő Törvénye Alapítvány oktatóprogramjai között.
Ahogy majd mindenki hallott már róla, a bolygó átmeneti fázisát éli, változáson megy keresztül. Csak ha
ismerjük az átalakulás természetét – megnövekedett plazmaáram és csillagunk, a Nap jelentős változása, a
technoszféra és a bioszféra ellentétének kiéleződése -- , tehetünk bármit. Felnagyíthatjuk a kedvező
hatásokat és olyan óriási változásokat eszközölhetünk, ami végső soron az egész Földön elsimíthatják a
kedvezőtleneket. Ha pedig a Napban tapasztalható folyamatok a Föld pólusai rég megjósolt
felcserélődéséhez vezetnek, akkor egészen biztosan véget ér a 12:60 –as világ és a szivárványhíd annál
inkább ragyogni fog az égen az új diadalát hirdetve.

7. A galaktikus szinkronizáció üdvözlése és ami még azután jön
A Ciklus Lezártának átélése gyakorlatilag a bioszférából a Nooszférába történő átmenet megélése. Jelentős
evolúciós ugrást jelent, az emberi faj és ebből következően a Föld evolúciója történetében nem volt ehhez
fogható. A bioszféra minden földi élet összessége, az azt ellátó levegő-, víz-, ásvány- és naprendszert is
beleértve. A technoszféra és a Nap változásainak egyidőben tapasztalható kicsúcsosodása szervesen
illeszkedik és járul hozzá a Nooszférába lépés elkerülhetetlen folyamatához. Hogy mi a Nooszféra? A
planetáris intelligencia olyan mezője és a valóságnak olyan telepatikus rendje, amelyet a helyes
időfrekvenciával szinkronban folytatott élet elmeváltása hoz elő. A Nooszféra eljöttének szükséges feltétele
az elmeváltás. Csak intelligens döntés folyományaként, a naptárváltással történő időváltás következtében
jelenhet meg. Ahogy megértettük már, ez egy egyszerű, de alapvető és grandiózus választás.
A naptárváltás jelenti a kiutat a Ciklus Lezárásához, de az út megtétele már a mi lekünk dolga. Minden lélek
magára és Teremtőjére van utalva. Erről a spirituális kihívásról szól a Ciklus Lezárta. Ne feledjük: mind
magunk választottuk, hogy itt lehessünk. Mind tanulni jöttünk ide. Mindenki személyre szóló leckét kapott,
akárhány éves legyen is. Az életkor előrehaladtával gyakran egyre nehezebbé válnak a feladatok. Ez akkor
jellemző, ha valami olyan dolog vár még megoldásra, amivel jóval korábban kellett volna szembenéznünk:
addig halogattuk, hogy egyszer csak már halaszthatatlanná válik. Ekkor történik a nagy borulás: felborul
tökéletes házasságunk és a gyerekünk fejünkre olvassa, hogy nem hagyjuk, hogy a saját életét élje – nem a
miénket. Amilyen fájdalmasak ezek a fordulatok, olyan tökéletesen vannak megszerkesztve lelkünk
lemérésére és felszabadítására. Minden egyes ember keresztülmegy egy hasonló teszten a 2012 felé vezető
úton. Ha pedig nem tudunk megfelelni, a teszt újra felbukkan.
Akármilyen közeli legyen kapcsolatunk valakivel, az a másik nem mentheti meg lelkünket. Mind magunkat
kell megmentenünk. Ne feledjük: ez egy spirituális túlélő kaland, amely a spirituális egyesüléshez vezet. Ha
mindenki arra figyel elsősorban, hogy lelkiségét tartsa tisztán, akkor válik lehetővé a spirituális egyesülés.
Ezt nem lehet megjátszani, csak akkor működik, ha őszinte kapcsolatot tartunk lelkünkkel, minden
mentséget kizárva, különben folt esik rajta. Azok a bizonyos szinkronikus közösségek csak annyira lesznek
hatékonyak, amennyire az egyes tagjai elszánják magukat lelkük ápolására. Ez a munka teljes embert
igényel. Egy százalék sem hibázhat odaadásából, különben olyan, mintha egyáltalán nem tenne semmit.
Képzeljünk csak el egy olyan közösséget, ahol mindenek elé emelik az autonóm lélekápolást! Ugyancsak
idegen ez a mai világban. Ha azonban sikerül megvalósítani, akkor az emberiség spirituális ébredése
rohamos léptekkel felgyorsul és annál hamarabb érünk Minden Lelkek Egységébe!
A Lelkek Egyesítése az eszkatológia, a végidőkkel kapcsolatos dolgok. 2012 eljöttével spirituális
evolúciónkat felpörgetve egészen közel kerülünk hozzá. 2012 az elmefölötti fejlődés, az emberek közös
telepatikus szelleme kibontakozásának útja. Ezt értjük a Lelkek Egyesülése alatt. Ez következik a bioszféra
– Nooszféra átmenet után. A lelkek a Nooszférában veszik föl egymással a kapcsolatot. Aki ma
megbántódott, elhagyva, elveszve érzi magát és tiszta szívvel viseli bánatát, az nem marad majd ki a
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Nooszféra, azaz a Lelkek Egyesülésének nagydíjából. Az jelzi az Út végét, ott egymásra lel majd minden
igaz lélek, mégpedig olyan módon, amin ma még igencsak meglepődnénk.
Amikor a magunk lelke megmentéséről beszélünk, valójában a világ érdekét tekintjük. Soha nem volt még
evolúciónk ilyen válságban. Fajunk megmenekülésének egyetlen esélye a magasabb szellemiségű akaraterő
megfeszítésében rejlik. Minden egyes ember erőfeszítésére szükség van e szellemi akarat hatásának
kifejtésére. Amint megfelelő mennyiségű ember akarata összegződik e nemes szándékban, akkortól fogva
kezdjük majd érezni a kollektív spirituális forrongás izgalmát. Akkor éled majd meg az önzetlen Igaz
Énedet, ha felszabadítod lelkedet. A valódi önzetlenség ugyanis azt a tiszta, csendes örömöt sugározza, ami
a mindannyiunk áhította béke esszenciája. Sok igaz egyén ez az egyre szélesedő örömmel telt
önzetlenségével együtt hatva nyit kaput az elmefölötti fejlődés útjára. A kapu azonban csak valódi spirituális
erőfeszítésre nyílik meg, olyanra, amely képes fájdalmunkon túllépni.
Az a fájdalom és szenvedés, amit most érzel, csak az a nyomás, amivel az evolúciós kapun préselődsz át.
Minél erősebben ragaszkodsz valamihez – egy emlékhez, érzéshez, vágyódáshoz --, annál sanyargatóbb
bánatod. Igazából mind együtt élünk valamely fizikai betegséggel. A pszichikai fájdalmat azonban csak mi
találjuk ki. Persze, léteznek olyan okok, amelyek elszomorítanak, vagy felbosszantanak, de amint elmúlt az
esemény, magasabb spirituális akaratunkat kell érvényre juttatnunk, hogy hamar felkapaszkodjunk az
elmefölötti evolúció 2012 –es gyors járatára, hogy karmikusan kifogástalanul álljunk kész a nagy pillanatra.
A nehéz helyzetekkel járó keserűség leckéje, hogy kerüljük a negatív és alantas indulatokat, mint az
önsajnálat, féltékenység, megbánás. Pszichikai fájdalmunkat próbáljuk inkább a megbocsátás, önszeretet és
együttérzés irányába kamatoztatni. Ez jelenti a magasabb spirituális akarat gyakorlatát.
A magasabb spirituális akaratot gyakorolva az ember kérlelhetetlenné válik önmagával szemben, ahogy erőt
fejt ki az alantas indulatok fölé emelkedéséhez. Ez az igazi szeretet! A magasabb spirituális akarat
természete elmefölötti – nem is lehet másképp. Elmefölötti erőfeszítésre van szükség a spirituális magasúton
maradáshoz anélkül, hogy lecsúsznánk a mélybe. A magasabb spirituális akarat és az elmefölötti fejlődés
bejáratának kulcsa az erőfeszítés. Bármily magasra jutottál abban, amit csinálsz mindig önelégültségre ad
okot, de még följebb is viheted! Hóó – rukk, és megint föntebb kerültél. Ez a ráadás az az elmefölötti
tapasztalat, amelyet magasabb spirituális akarattal értél el. Csak te magad, a tudatod és Isten látja, hogy
megteszed –e ezt az erőfeszítést. Ha tunyán kezeljük karmáinkat, nem jutunk előrébb.
Ha őszintén élni kezdesz a magasabb spirituális akarat erejével, egyszer csak észreveszed majd, hogy régi
rossz szokásaid leperegnek rólad, vagy hogy vágyaid kevesebbel is megelégednek -- még a „semmi” is
elégnek tűnhet. Mind egészségesebbnek érzed magad, általánossá válik jókedved és mindenek tetejében a
szinkronikus rend szerint folytatod életed. Közösségedben egy földcsalád tagjaként élsz önmagaddal,
másokkal és a Földdel olyan új életformát követve, amelyet magatok alakítotok. Egyszerű és mindennapi,
mégis fantasztikus, mert a szupermentális felé halad.
A 2012 –es út a spiritualitás atlétái pályája. Ezek azok az atléták, akik bemelegítették autonóm magasabb
spirituális akaratukat, hisznek saját elmefölötti képességükben és meg is tudják mutatni, hogy kell a pályán
maradni. Ennek legjobb biztosítéka a napi fegyelem és más spirituális atlétákkal együtt folytatott edzés, a
magasabb spirituális akarat közös gyakorlata.
Ha egyszer megtapasztaljuk a tudatosság gyakorlásából és a jógából származó tiszta elme érzetét, akkor
csoportban kijelölhetünk egy közös témát a koncentrációra. Önfejlesztésünk végső célja a szivárványhíd
megteremtése. Mielőtt azonban hozzákezdhetnénk, rendbe kell hoznunk életvitelünket. Meg kell értenünk,
mit jelent a Viselkedés Útja. Egyszerű. Amikor lelkiségünket ápoljuk, igyekszünk megtisztítani,
kifényesíteni, akkor járunk a Viselkedés Útján. Amikor pedig tiszta elménkkel valamiféle változást
kívánunk elérni, akkor a Hatalom Gyakorlásának Útját járjuk. A Viselkedés Útja lényege lelkünk
megtisztítása, hiszen viselkedésünk végtére is csak lelkünk állapotát tükrözi. Hogyan is viselkedhetnénk
igazán megfelelően, ha nem a lelkünkre hallgatnánk? Nos, ha valóban megtettél mindent azért, hogy tisztán
tartsd elmédet és foglalkozz karmáddal és persze mindezt a szinkronikus rendet követve teszed, akkor állsz
készen a Hatalom Gyakorlása Útjára. Végtére is ez a spirituális atléta minden vágya: a spirituális hatalom, az
egyetlen létező hatalom gyakorlása. Amikor valóban tudatosul benned az igaz spiritualitás természete, akkor
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érted majd meg, hogy kétféle erőfeszítés létezik: az egyik lelked folyamatos tisztítására irányul, a másik
pedig mások javát, magáét a bolygóét célozza. Más fajta nincs, ami spirituális lenne. Amikor kezelésbe
vetted lelkedet, akkor nincs többé egyéb erőfeszítés, hacsak nem az egész iránti együttérzésből fakadóan.
Nem egy, hanem az összes, bármely lény, minden élet és maga a bolygó irányában kifejezett együttérzés
miatt. A pozitív szándékú erőfeszítés a lényege minden lélekben ott pislákoló isteni fénynek.
Ahol együttérzés él, ott a szépség és harmónia utáni vágy is éber. A harmónia ugyanis egy az egészséggel.
Harmóniában megszűnik a félretájékoztatott és tudatlanságából felébresztett vágytest szenvedése. Ha
együttérzésből áhítjuk a legtökéletesebb harmóniát, a minden létező természetes időben megélt szimbiózisa
harmóniáját, akkor helyesen jelöltük ki a Ciklus Lezártakor választandó útvonalunkat.
Fel kell ismernünk, hogy a Földi élet evolúciójának minden célja erre a pontra, a Ciklus Lezártára irányul.
Az élet evolúciója mindig is elmefölötti volt. Ahol csak élet volt, ott a környezet felfogása, érzés, elme és
tudat is létezett. Ahol csak megjelent az élet, egyre bonyolultabbá fejlődött és mind magasabb formát öltött,
mindig az isteni ihlet szikrája lobbantotta lángra. E láng minden esetben elkerülhetetlenül kockázattal és
együttérzéssel járt. Az isteni ihlet legmagasabb rendű kifejezése az önnön élet mások lelkéért és életéért
történő feláldozásában nyilvánul meg.
Mind egy fentről jövő spirituális hangot követünk életünkkel. Legtöbbünk azonban nem figyel oda rá, mert
azt hiszi, hogy a társadalom valamely meggyökeresedett elképzelése vagy normája szerint kell magát
helyesen viselnie. Amikor pedig kitör e korlátok mögül, akkor ezt a lázadó önképet visszi tovább, mert azt
hiszi, hogy ilyen a természete, ő maga, illetve személyisége. Az ilyen önképek ellenben olyan terhet
képviselnek, amely visszahúz a legmagasabb értéktől, szellemi hivatásunk követésétől. Gyakori, hogy
amikor mégis meghalljuk ezt a hangot, nem bírjuk elviselni. Nagyon kevés az a kivétel, aki képes hallgatni
rá és a társadalmi elvárásokkal szembeszállva vállalja a kiközösítést, elítélést, akár az üldöztetést is. Ezen
kevesek kockázatvállalásának köszönhetjük azonban a spirituális tanokat, amelyek egyik materialista
hullámbirodalomból a másikba hányódó emberiségben tartani bírta a lelket.
Most azonban eljött a Ciklus Lezárása. Amerre csak nézünk, a materializmus utolsó hullámait, magát a
történelmet látjuk tornyosulni militarista és fogyasztói értékeivel, ízléstelen szórakozásaival és terrorizmusával
együtt, mely a Lejárt az Idő nevű föld vészjós partjait ostromolja. Mit veszíthetsz? Most jött el a pillanat, hogy
atléták milliói egy emberként lépjenek ösztönüktől hajtva előre és megrengessék a rend alapjait szellemi
igazságukkal, mely szerint vége a háborúskodásnak és itt a béke és az idő mint művészet új ideje. Az igazságot
és egyenlőséget kell szolgálni, különben örökre eljátsszuk a fényesebb jövő lehetőségét. Ha nem közösen
gyakoroljuk e magasabb spirituális akaratot, a faj eltűnik a föld színéről. A Hatalom Gyakorlásának Útja nem
fegyverrel, fenyegetőzéssel, hanem az akaratok összehangolt érvényre juttatásával tehető meg és tiszta elme
fáradhatatlan hangjával, mely a következőket hirdeti:

Azok vagyunk mi, akik úgy döntöttek, hogy hallgatnak arra a magasabb rendű spirituális hangra, amely
mindenkiben szól, aki csak megszületett. Nem fontos többé a munkánk, sem családunk, ha utunkat gátolja, a
legkevésbé pedig nemzetünknek van jelentősége számunkra. Ami fontos, az az igazság. Az igazság pedig az,
hogy fajunk kifutott az időből. Nem hajthatjuk tovább az üzletet, ha azt reméljük, hogy a levegő tisztulni fog,
vagy agressziónk enyhülni fog valaha. Bizony nem. Az igazság az, hogy a szennyezés és az agresszió azon
életmód része, amelyet azoktól védelmezünk, akik a nukleáris fegyvertárainkban felhalmozott tűzszereinkkel
rendelkeznek.
Ez életforma egészének berekesztésére hívunk, arra, hogy ezentúl az Új Idő zászlaja alatt gyülekezzünk a
planetáris átalakulás ütemtervével. Ezt az ütemtervet 2013 Föld Időhajó Biztonságos Átkelésének szenteljük
és ezzel fogjuk összehívni a Népek Nooszferikus Gyűlését, hogy fajunk ügyeit vigyázza.
A globális civilizáció nem politikai vagy gazdasági válságban, hanem fejlődési válságban szenved. Ezt a
krízist csak a magasabb spirituális akarat gyakorlata oldhatja meg. Mi vagyunk, akik azt gyakorolják. Mi
vagyunk azok, akik ki mernek lépni az árnyak és hamis álmok világából az igazság fényére és ki merik
jelenteni: hogy ha viselkedésünket tovább folytatjuk, akkor soha nem változunk, míg nem egyszer csak túl
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késő lesz. Mi, a magasabb spirituális akarat gyakorlásával a fejlődés hangja vagyunk. Mi megoldottuk már
a válságot, tudjuk már, kik vagyunk: mi vagyunk a fejlődés következő állomása!
Fenti kijelentésünkhöz hű erőfeszítésünkkel igenis megmentjük a Földet és eljutunk 2012 –ig és az ahhoz
kötődő galaktikus szinkronizációig. Hunab Ku hívószava fog akkor bennünket egybegyűjteni. A karmikus
tehetetlenséget legyőzve a megvilágosodott súlytalanság állapotába lépünk majd. Csak ez maradhat meg a
Galaktikus Szinkronizáció után: karmáktól mentes megvilágosult súlytalanság. Ilyen módon nem lesz nehéz
nekirugaszkodni a Ciklus Lezárta utáni evolúciós ugrásnak. A spirituális túlélés új fejezetet nyit az élet
fejlődése történetében bolygónkon és galaxisunkban.
Isten hozott itthon!
Lepecsételve a Fehér Spektrális Varázsló év rezonáns holdhónapja 21. Szílió napján; 82. kin -- Fehér
Önlétező Szél.
Megjegyzés: Most, hogy ideértél, figyelmedbe ajánljuk az Álomvarázst. Messze jutsz vele!

Fordítók:
Sík Barbara Kék Spektrális Majom (11. kin)
Király Ágnes Sárga Galaktikus Nap (60. kin)
Bakos Ági Kék Kristályos Vihar (259. kin)
Másik Magda Kék Lunáris Éjszaka (223. kin)

Az Idő Törvényéről:
www.lawoftime.org
www.rinri.hu
www.tortuga.com/portal/node/50
Az Idő Törvénye tanfolyamokat szervezünk, tájékozódj a www.rinri.hu honlapon!
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