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Szertekószáltam a világban és odafigyeltem a népek szívverésére. Azt tapasztaltam, hogy 
mindenfelé aritmikus, ami a zűrzavar jele. Sem a németek, sem az angolok, sem a franciák 
nem látnak maguk előtt kivezető utat, létük csapdába torkollott, melynek kulcsa egy tőlük 
idegen, ismeretlen kézben van, s nincs életük egén olyan karizmatikus személyiség, aki egy 
parányi kis, pislákoló fényt fel tudna mutatni, hogy merre tovább emberke. 

Egyetemi emberekkel, hallgatókkal beszélgettem, akik pontokba szedve elemezték a 
reménytelenséget. Amikor a Bagdadi Múzeum nevét kiejtettem a számon, megkövült a levegő 
körülöttem. Csak szeretet-beszéddel lehetett ezt feloldani, ugyanis, amint megtudtam, a Bag-
dadi Múzeum drágakőre vésett pecséthengerei, amelyek a bombatámadások alkalmával el-
kallódtak, nemcsak múzeumokban találtak gazdára, hanem az antwerpeni drágakőbörzén is 
árulták őket. Ezeket hallva, arra gondoltam, hogy még drágakő értékben is érdemes lett vol-
na megszerezni ezeket az egyébként hozzáférhetetlen kincseket az Országos Széchenyi Könyv-
tár számára, hiszen az agglutináló nyelvet alapelemeiben őrző több ezer éves dokumentumok 
a régi történelmet és világképet őrzik, amely egy hatalmas népcsoport nyelvkincse. 

Valamennyiünk előtt egyre világosabb, hogy a turanoid nyelv gyökeit a 25 milliós tamil 
népcsoport is használja Dél-Indiában. Itt hivatkozom Szentkatolnai Bálint Gábor, Aradi Éva, 
Obrusánszky Borbála munkásságára. Akár Dél-Indiára nézek, akár Belső-Ázsiára, akár a 
Kaukázus térségére, tudom, hogy az ott lakók bennünk, magyarokban látják a közösségi 
vezérlő elv megvalósulását. Tőlünk várják az összefogást, a feléjük nyújtott kezet. 

Mikor az Infántis Lacika című karcsai népmesét elemeztem, nem is gondoltam arra, 
hogy a Dinnyeország és a Dinnyetündér fogalmak nem meseelemek, hanem konkrét területet 
és saját tündérvilágot tételeznek fel. Igenis jelentkezett a mese kapcsán a világhíres tur-
kesztáni dinnye, ahogy arról annak idején édesapám beszámolt és jelentkezett az a tün-
dérvilág, ahonnan a tündér lelkek vágyódva tekintenek Kárpát-medencei testvérük felé... 

Észre kell vennünk, hogy a rokon népek minősített státusszal emlegetik a magyarságot. 
Nincsenek nagyhatalmi rémálmaik, de a lelki együvétartozás csodáját mégis várják tőlünk. 
A lélek túlszárnyal az Andokon és a Himaláján és megtalálja a felé nyújtott kezet. A lélek 
többet tud, mint az ármádia: lelki egységet, békességet, Isten szeretetében való összetalál-
kozást tud megvalósítani. 

Nem kellett már magyaráznom, hol van Magyarország, merre van Budapest, mi az, 
hogy Miskolc, hanem tudták helyünket a térképen és Budapestet nem keverték össze Buka-
resttel, s nehézkes, esetlen szókinccsel azt firtatták, hogy lehetséges az, hogy hazánkat nem 
falták fel teljesen a globalizmus szörnyei, hanem szinte visszavonulóban vannak. Erre csak 
annyit tudtam válaszolni, hogy a magyarság és Magyarország megtartotta nemzeti iden-
titását. Itt kezdődött a nehéz feladat, mert németek és amerikaiak esetében nehéz erről be-
szélni, mivel a nemzeti identitás semmiképpen sem realizálódhat más népek lerohanásában, 
pusztításában ”békefenntartásában”. A mi identitásunk az, hogy a mennyei Család képét 
megvalósítsuk itthon és sugározzuk a világ felé, s ezáltal utat nyitunk annak, hogy Jézus 
szeretet törvénye érthetővé, egyszerűvé, megélhetővé váljék. A mi dolgunk az, hogy a földi 
értékrendek felé vonjuk a mennyei hierarchia fénylő szövetét és akkor mindenki látja majd, 
mennyivel jobb, szebb, tisztább, ami égi eredetű és nem földi manipuláció koholmánya. 

Külföldi utam alatt a szakrális geometriáról szóló tanfolyamon is részt vettem és meg-
tanultam, hogy e tudomány lényege az, hogy a Világmindenség emberszabású és az ember 
kicsiben magában foglalja az egész Világmindenséget. A régiek ezt így tudták és az élet-
terüket is ennek szellemében alakították ki. Ez a tudomány hiszi a Jézus születéséhez fűződő 
szimbólumok eszmerendszerében az égi akarat megnyilvánulását, ahol még a j á s z o 1  sem  
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véletlenszerű, hanem a Hydra fejének a Rák ölében, a J á s z o l b a n  való meghúzódása. A 
barlangistálló pedig a Tejútnak olyan képződése, amely az Ikrek felé kis kavernát, mélyedést 
formáz. A juhok a csillagok, az angyalok pedig azok a tejmag lények, akik a teremtés 
kezdetétől tanúi Isten művének és akaratának. A szakrális geometria megerősített Isten-
központú, teremtéselvű világképem erejében. Észrevettem, hogy eleink ismerték és együtt él-
tek ezzel az ismeretanyaggal, bárhogy nevezték légyen is és tudták, hogy az isteni bölcsesség 
aránymértéke az aranymetszés. Aki értékrendjébe beülteti ezt a mértékegységet, Isten mérté-
kétől már nem tud elrúgtatni. Megerősödött bennem a bizalom az isteni arányosság erejében 
és egy reménysugár csillant fel a lelkemben, hogy, ha Isten akarja, ez a nemzet teljességé-
ben is gyökeret verhet és akkor hazánk tisztán, szennyfoltok nélkül az Ő országának földi 
képét fogja tükrözni. 

Nem kivagyiság és nem felfuvalkodott nemzeti öntudat szólalt meg szavaimban. Fel-
ismertem ugyanis, hogy amit leírtam, ahogyan magunkat és a világot bemutattam, azt mi 
értjük, ahhoz nekünk nem kell magyarázkodnunk, hanem egyszerű valóságtartalom. Tudjuk, 
hogy népdalaink Isten daloskönyvéből valók, hogy templomaink az Ő otthonának, a Menny-
országnak földi vetületei, tudjuk, hogy nyelvünk alapgyökeit az ő ábécés könyvéből tanultuk 
meg, s tudjuk, hogy amidőn eleink fehér asztalnál áldomást ittak és egymás egészségére 
kelyhet emeltek akkor a rigmusban ”Uram, Uram, Nagy, Jó Uram, szállok az Úrhoz” Hozzá 
szálltak, színe elé járultak, neki adtak hálát és dicsérő szavakban az Ő művét magasztalták. 
Szálltak, repültek, mert a lélek nem rest és nem nyűgözi le a Föld vonzása. A lélek oda 
tart, ahová való. Megtalálja a kis, emberi lélek a hatalmas, világméretű őslelket, az Isát, 
származásunk ősforrását, a világméretű, kimeríthetetlen ősjóságot, a Teremtő Isten hajlékát. 

Kétezer-tíz évvel ezelőtt, a Kos csillagkép nulla fokán elküldte a Földre szent fiát, a 
fénygyermeket, akit szűzen szült meg édesanyja, Szent Anna lánya, Mária. Az isteni gyer-
mek megjelenése a földön szinte mentőöv gyanánt szerepelt a hitehagyott, elvilágiasodott, 
anyagiassá vált társadalomban. A fényember, aki vízen járt és életét itt befejezve az égbe 
repült nehéz tanítást bízott ránk. Ránk bízta műve folytatását, eszméi éltetését és az annak 
rendjén való életmódot. Ránk bízta a bűnbánat és bűnbocsátás misztériumát, azt a lelki 
gyakorlatot, ami nélkül senki sem juthat be az Ő országába. Nehéz ez nekünk, pedig milyen 
egyszerű dolog. Ránk bízta a Mennyország földi rendjének megvalósítását, még akkor is, 
amikor feltételezhető volt a Halak korszakának kettős láncolatában ennek valószerűtlensége. 
Mégis a Halak ellentmondásait csak az Ő tanítása fényében tudjuk átvészelni. Ő a fogód-
zónk, kapaszkodónk, iránytűnk, testvérünk, példaképünk. Sehol, egyetlen nép kultúrkincsében 
sem mutatható fel olyan férfiideál, mint a Molnár Anna balladahősnő jámbor Ura, aki a 
hazatérő Annát tettéért ”meg se szinná, meg se verné, orcájára fel se hánná...” Molnár gaz-
dát lelke ereje késztette a befogadó szeretetre. 

József, Jézus nevelőatyja ki akarta utasítani a várandós Máriát, s csak az angyal in-
tésére változtatta meg szándékát és vált az égi gyermek példás nevelőapjává. 

Mária földi útja egy hosszú, mitikus út asszonyának csodálatos megjelenítése. Minden 
ősanya erejét és tisztaságát magába ötvözte. És míg a korábbiak úgy voltak Boldog-
asszonyok, hogy boldog leányokat szültek, Ő a fájdalmas szűz sorsát élte meg ”térgyig vérbe, 
könyökig könnybe” mert minden halott kismadárban kínhalálra ítélt gyermeke előképét látta 
és minden arc tükre mögött fia gyilkosának képét fedezte fel. Karácsonykor azonban erre 
még ne is gondoljunk. Még boldog a világ, égi zene hatja át a Mindenséget és az angyal-
szárnyak suhogása simogatja az örvendező pásztorok barázdás arcát. 

Mi tudjuk, hogy minden kisgyermekben angyal születik a földre és nincs is más dol-
gunk, mint igyekezni őt tisztaságában megtartani. Ez elérhető, megvalósítható életprogram, 
mert van hozzá példánk, van erőnk, van kezelhető eszmerendszerünk. Ez túlmutat a földi 
manipulációkon és segít küldetésünk folytatásában, Isten országának építésében, s akkor áhí-
tatos lélekkel énekelhetjük együtt az angyalok seregével, hogy  

 
”Dicsőség Mennyben az Istennek, Békesség földön az embernek...” 
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1930. szeptember 11.-én születtem Buda-

pesten. Burokban születtem, mely egy ponton bal 
arcomhoz nőlt. A burkot a szülészeten eltávolí-
tották. E tény lehet, hogy további életemet befo-
lyásolta, – de ez természetesen csak feltevés. 

Amit a továbbiakban elmondok velem történt 
események, tapasztalatok. Megismételni egyetlen 
ilyen eseményt saját akaratomból nem tudok: 
mindez Isten kegyelmes ajándéka. 
 
 

Megküzdöttem a sötétséggel 
 
Hét-nyolc éves lehettem, amikor gyermek-

szobánkban egy igen zavaró jelenlétre lettem fi-
gyelmes, mely egész nap éreztette hatását. Egy 
éjszaka egy feketénél is feketébb, az éjszakánál is 
sötétebb alak körvonalazódott az ágyam felett ta-
lán egy arasszal, gonosz szándékkal elpusztítá-
somra törve. Hatalmas fizikai ereje volt. Több 
napon át jött. Minden esetben testi erővel is 
küzdöttem ellene, az ágyon állva. Ekkor azt mond-
ta, hogy hiába küzdök ellene, s egy jövendölést 
mondott. Ezt nem ismételem meg, nehogy esetleg 
új erőt adjak neki. Azt válaszoltam, hiába történne 
meg, amit mond, ha szükséges a világot megvé-
deni, ez új küldöttét megölöm. Erre olyan borzal-
mas erővel ragadott meg, hogy védekezni sem 
tudtam, a szoba közepére vágott teljes erővel, s el-
ment. Ez volt utolsó találkozásom vele. 

A szoba közepén egy matracon nevelőnőm és 
egyben nagynéném aludt aznap, s ahogy a szoba 
közepére puffantam éppen reá esve, feljajdult, 
hogy ilyen butaságokat miért csinálok. 

Nem beszéltem erről senkivel, csak kb. har-
minc év után. Amerikai látogatása alkalmával el-
mondtam Édesanyámnak, aki ezt mondta: „Hát 
utánad volt ez... Miért nem mondtad?” Tehát ő is 
tudott erről az erőről. Ugyanekkor halvány érzés 
adta tudtunkra, hogy ismét körülöttünk ólálkodik. 
De soha nem jött elő erővel többet. Ez volt utolsó 
„jelenése”. 

Ősi imádságainkban átmentett gondolatot 
idézek, hogy esetleges hasonló esemény során 
tudjuk teendőnket. Népünk nemes egyszerűséggel 
csak azt mondja: „Sátán lódulj és ne állj ott!” Tel-
jes erővel ellen kell állni a gonosznak. 

Amikor a Sötétségnek azt mondtam, hogy 
megölöm küldöttét, ez nem gyilkosságot jelent: a 
sötétet fénnyel lehet eltávolítani. Erre a tényre ké-
sőbb eszméltem, Isten iránti hálával. 

Erről a folyamatról írtam régebben egy verset, 
hazánk sorsával kapcsolatban: 

 
TÁLTOS ORSZÁG 

(Táltosnak csak Isten kegyelméből 
születhet valaki) 

 

Tomory Zsuzsa 
 
Táltos ország 
Kicsiny, gyenge, 
Ősi harcra elrendelve 
Ősfényt védő küzdelemre. 
 
Ősi harcra, 
Hősi harcra 
Eget rázó 
Viadalra. 
 
Oly régóta tapasztalja 
Gonosz erő les reája, 
Kísérgeti templomába, 
Templomából otthonába. 
 
Ragadozza szép reményét, 
Gyönyörű szép szülőföldjét 
De ez neki mind nem elég, 
Lelkét várja és mindenét. 
 
Lelke után egyre többet, 
Minden jót, mit adott Isten 
Minden jót, mi fenntarthatja 
Világ népét, jót óhajtva 
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Világ népét 
Sok gyermekét 
Velük együtt 
A jövőjét. 
 
Sötétségben botorkálók 
Táltos ország reád várnak, 
Megőrizni lelkük fényét, 
Fényhonába visszatérést. 
 
Minél mélyebb ez az óhaj, 
Minél hangosabb a sóhaj, 
A gonosz mindig erősödik, 
Pusztításra ágaskodik. 
 
Gyenge füstből sötét örvény, 
Gonosz teste sötét, sötét. 
Alakot ölt gonosz erő, 
Fényt elnyelő, fényt elnyelő. 
 
Sötétebb az éjfélnél is, 
Sötét teste rajzolódik 
Az éjszakai sötétségben 
Sötétségtől erősödik. 
 
Az ereje is mind erősebb, 
A testedet mint a pelyhet 
Dobva dobja erőszakkal. 
A mulandó a birodalma. 
 
Elébe senki nem állhat, 
Csak a lélek és akarat, 
A jóért elkötelezve, 
Még halni is felkészüve, 
 
Hangosan, jó erővel 
Mondj ellent a sötét gőgnek 
Ki azonnal sarkon fordul, 
Semmivé válik a sok fényben 
Lelked ragyogó fényében. 
 
Néha-néha még beoson 
Szobádba, vagy szavaidba, 
Tudod ott van, jó ismerős, 
Elküldeni már nem nehéz. 
 
Ezt a harcot kell édes népem 
Megküzdened jó reménnyel 
Táltos ország jő a harcod 
Táltos ország, diadalod. 

Táltos ország, 
Édes népem, 
Isten teremtett téged 
Szépnek, fénynek, 
 
Daliának, 
Gonoszt győző Táltosának 
Édes dalú nevelőnek 
Fényt hordozó Táltos népnek 
 
Isten népe összefogott, 
Egy emberként előállott, 
A sötétség elsompolygott, 
Szégyenkezve odébb állott. 
 
Fényemberek fényvilága 
Ez marad meg csak utána. 
Isten fénye, fény nemzete 
Fényt a fényben átölelve. 
 

Silver Lake 2007. augusztus 4.-én 
 

* 

 
VILÁG ÉS VIRÁG 

 
Elmélkedésem egyszer fényvilágba vitt el, 

ahol egy volt a virág és a világ. Egy tavirózsa bel-
sejében voltam. Gyenge szirmai átengedték a 
külső fényt, de maguk is fényből voltak, s annyira 
törékenynek látszottak, hogy nem mertem hozzá-
juk nyúlni, nehogy megsértsem szirmait, pedig 
szerettem volna látni, hogy mi van ezeken túl. 

Ahogy ezt gondoltam, a szirmok önmaguktól 
kezdtek kinyílni egészen addig, míg ezek a szir-
mok egészen a rózsa száráig hajlottak vissza, s én 
ott álltam a fényben, a rózsa közepében. 

A körülöttem lévő világ, mint a virág is, fény 
volt, gyenge sárga-barack színű fény. A fény apró 
szemcsékből állt, mint homok a tengerparton, de 
ezen szemcsék is a fény részei voltak. Egyszer rá-
pillantottam egy ilyen szemcsére, s észrevettem, 
hogy ez a szemcse egy évnyi történelmet tartal-
maz, s tudtam, ha tovább nézem, óhatatlanul e 
történelem részévé válok. Ezért gondolataimat ki-
kapcsolva, csak a fény valóságának adtam át lé-
nyemet. 

Ennek során eszméltem később arra, hogy 
amit mi eseményláncolatoknak gondolunk, mint a 
világtörténelem folyamata, önálló egységekből áll, 
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s bármikor vissza tudunk szállni abba az egység-
be, melynek részévé szeretnénk válni, például 
először 1776-ba, majd 1514-be és így tovább. 

Akkor, amikor a rózsa közepében állunk és 
mindenestől a fényvilág részei vagyunk, tudnunk 
kell, hogy az ottani hihetetlen és tökéletes magány 
a világegyetem minden történését magában fog-
lalja. 

Miután ezt leírtam olvastam az ősmagyar 
imádságokban a következő fogalmat: a Teremtés 
szünetes közepe. A fenti fényvilág tökéletes meg-
határozása. 
 

* 

 
SZÍNEK ÉS EMLÉKEK 

 
Elmélkedés közben egy gömböt láttam, mely 

selyemkendő lágyságú, színes, s állandóan hul-
lámzó anyagból volt. A színsávok észak-déli irány-
ban voltak rögzítve. 

Észrevettem, hogy minden szín és minden 
színárnyalat egy bizonyos érzelem sűrített összes-
sége. 

Azt is észleltem, hogy minden érzelem bizo-
nyos, egy szinten mozgó emlékek sokaságának 
összegezője. Például minden örömteli esemény itt 
összegeződött a teremtés kezdetétől a máig egy 
bizonyos színben, mint ahogyan a harag, a gyűlö-
let színei is magukban hordozzák az időtlen idők 
hozzájuk kapcsolt eseményeit. 

 
* 

 
SZÜLÉSZET ÉS A LÉLEK 

 
Ápolónő növendék koromban egy műtőben 

való szülés lefolyását figyeltük, tanmenetünknek 
megfelelően. 

A gyermek már erősen útban volt. Amikor a 
kicsi fejecskéjének megjelenését vártuk, egy 
hangra lettem figyelmes, mely hasonlított a rövid-
zárlatú villamosság sercegő hangjára. A hang irá-
nyába néztem aggódva, hogy eleven szikrák ese-
tében veszélyben van mindenki, az oxigén palac-
kok, s egyéb vegyszerek felrobbanhatnak. Ahogy 
felnéztem, egy kb. gyermekfej nagyságú fény-
bogáncsot láttam, amint kintről érkezve, a szülő-
ágytól jobbra lassú méltósággal, de lepkeszárnyú 
könnyedséggel közeledik az ágyhoz. Abban a pil-

lanatban, amikor megjelent a pici fejecskéjének 
teteje, a fény beleolvadt. 

Úgy érzem, hogy ettől a pillanattól kezdve in-
dult el a gyermek önálló élete, a fény szárnyán 
hozzá érkező élettel. 

Az érkező fény-élet megjelenési alakját fény-
bogáncsnak mondtam, hiszen a fénysugarak egy 
központban találkoztak. Mint a csillagszóró, csak 
sűrűbb, tökéletes gömböt alkotva. 

A jelenlevők ezt nem látták, vagy nem beszél-
tek róla. Végtelenül hálás vagyok Istennek ezen 
élményért. Tapasztalhattam, hogy a világ hatal-
mas, csodálatos, felfoghatatlanul tökéletes össz-
hang. És fény. Fény a világ és fények vagyunk va-
lamennyien. 

Bár elmondhatnánk gyermekeinknek a szüle-
tés e csodáját, azt, hogy születésük napján Isten 
ajándéka egy gyönyörű fény-labda, amit soha, 
senki el nem vehet tőlük! Mily boldogság lenne ez 
számukra! Képzeljük csak el, ha a gyermek meg-
tudja: születésekor a jó Isten hatalmas fényt kül-
dött hozzá, hogy az egész életében vele legyen! 

S saját születésünk kapcsán mi is részesei va-
gyunk ennek a fénynek, fény-életnek. Soha ne 
felejtsük Isten velünk élő fényét! 

Erre gondolva mindig eszembe jut Mécs 
László költeménye, melyben elmondja, milyen 
kár, hogy csak édesanyja tudja: királynak szüle-
tett. 

Hozzátenném: Fényben, koronában, végtelen 
szeretetben. Váljon ez élő tudattá bennünk. 

 
* 

 
FEHÉR LÓ 

 
Egy Amerikában tartott Szittya kongresszus-

ról hazatérve, másnap hajnalban indultam mun-
kába. Utam két oldalán mező, s néhány csalitos 
részecske volt. Szerettem ezeket a reggeli utakat, 
ahol gyakran láttam fácánok felcsillanó tollát, 
nyugodni induló őzeket. 

Aznap reggel telítve voltam a rengeteg szép 
előadás gondolataival, amikor arra lettem figyel-
mes, hogy az országúttól jobbra eső mezőn egy fe-
hér ló szalad az út felé. Megdöbbenésemre nem 
állt meg az út szélén, hanem az útra jött, megállt, 
hogy elállja kocsim útját. Gyorsan fékeztem, s 
kezdtem kiszállni a kocsiból, hogy vissza vezes-
sem a mezőre, félve, hogy így elgázolják, de nem 
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várt meg, hanem a vezető ülés ablakához jött, s 
bedugta a fejét. Én megsimogattam, megpusziltam 
selymes orrát. Ezután elhátrált, s ment vissza a 
mezőre. 

E csodálatos élmény mindig velem lesz. 
Egy következő kongresszus alkalmával el-

mondtam e történetet a lovasijjászoknak, vajon 
mit gondolnak? A válaszuk kérdés volt: „Vajon ki 
lehetett?” 

Drága barátnőm elmesélte később ennek je-
lentését, amiért nagyon hálás vagyok. 

 
* 

 
LÉLEKÚTAK 

 
Egy este egyedül voltam otthon. Két piciny 

gyermekem már aludt, jó alkalom nyílt levélírásra. 
Azokban a napokban olvastam egy tibeti király-
ságról, hogy milyen ősi könyvtára van. Gondoltam, 
írok idős királyának, megkérve, igazítana útba, 
hogyan lehetne tanulmányozni ezeket az írásokat, 
hátha tartalmaz valamit Hazánk történelmével 
kapcsolatban is. 

E pillanatban észlelem, hogy a testem felett 
lebegek, mind magasabban, s egyszerre találko-
zom az idős király szellemével a magasban, aki 
ezt mondta: „Most váltam el a testemtől”. 

Visszanézve láttam a testemet, amint az asz-
talnál ül, papír, s tollal a keze ügyében. Érdekes, 
nem éreztem semmi vonzalmat irányában, de 
eszembe jutott, ha nem térek vissza, pici gyerme-
keim egyedül lesznek. Abban a pillanatban visz-
szatértem az elhagyott testbe. 

Másnap hallottam a hírekben, hogy az öreg 
király az éjjel meghalt. 
 

* 
 

Egy éjszaka testemtől elváltam, de most egy 
fényes köldökzsinór kötött testemhez. Ahova men-
tem a földtől igen messze volt, s teljesen sötét. 
Egyedüli fényt csak ez a köldökzsinór és a tá-
volban igen aprónak látszó test adott. Egy hatá-
rozott hang azt mondta, hogy nem kell vissza-
mennem, ha nem akarok. Tudtam, hogy választ-
hatok. Éreztem, hogy a távoli testben igen nehéz a 
szív. Meg akartam kérdezni, gyermekeim hogyan 
járnának jobban: ha megyek, vagy maradok? De e 
gondolatnál már indultam is vissza testembe. 

Néhány nappal később egy híres amerikai 
gyógyító látogatott városunkba. Elmentem, mert 
húgom egy gyógyíthatatlannak tűnő bőrbetegség-
ben szenvedett, s segítséget akartam kérni, ami 
meg is történt. Ugyanakkor e gyógyító azt mondta, 
hogy most valakinek meggyógyult a háta és a szí-
ve, s kérte, hogy az illető jelentkezzen. Senki nem 
állt fel. Haza felé indulva vettem észre, hogy régi 
hátfájásom eltűnt. Ebből tudtam meg, hogy a szí-
vemnek is gyógyulásra volt szüksége, s ez meg is 
történt. 

 

Ismét tanúja lehettem Isten mindenütt való 
jelenlétének, gondoskodó szeretetének, s az Isten 
teremtette, e világban megnyilatkozó csodálatos 
összhangnak. 

 
* 
 

Egy este kocsimat kellett feltöltenem. Ahogy 
ott állok a töltőállomás mellett, fejem felett hallom 
a költöző vadludak szavát. Szeretem e hangot, vo-
nulásukat. Apám figyelmeztetett rájuk gyermek-
koromban. Gazdatiszt volt, nagyon szerette őket, s 
bármilyen zajos társaságban is meghallotta hang-
jukat. Ilyenkor kiment az udvarra, s én is utána 
mentem mindig. Együtt hallgattuk a vonuló vad-
libák hangját. 

 

Az autó mellett figyelve őket egyszerre csak a 
vezérliba mellett találtam magam. Reám nézett, s 
tudom, hogy látott, sőt megengedte, hogy megsi-
mogassam a hátát. Éreztem a tollak alakját, s a 
rajtuk gyöngyöző esti harmat nedvességét. 

 

Amikor lenéztem, láttam testemet a töltő cső-
vel a kezemben, s visszatértem. 

Tapasztalatom azt mondja, a visszanézés kö-
vetkezménye: előző állapotunkba, helyzetünkbe 
való visszatérés. 

De a vadlibákkal való repülést soha nem fe-
lejtem, s hálás vagyok érte. 

 
* 
 

Az amerikai polgárháború idején egy szinte 
apáca életet élő asszony csoport vállalta magára a 
hátramaradott árvák gondozását. A hírekben hal-
lottam róluk, s mivel lakóhelyünkhöz elérhető tá-
volságban éltek most már nyugdíjasan, s mivel ab-
ban az időben gondolkodtam azon, hogyan lehetne 
általánossá tenni magyar leánykák és ifjak jövő 
életének magyar eszmények szerinti gondozását, 
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megkérdeztem, meglátogathatom-e őket, tanácsot 
kérve. 

Több, mint háromórányi vezetés után értem el 
őket, igen kedvesen megvendégeltek délben, s el-
beszélgettem velük. Utána sietnem kellett haza,  
mert aznap délután dolgoznom kellett. Az idő igen 
sürgetett. Útközben meg kellett állanom kocsit is 
töltenem. Tudtam, hogy legalább egy órát kések a 
munkából, s hazaérve azonnal hívni akartam mun-
kahelyemet. Otthon amikor az órára pillantottam 
észleltem, hogy még egy teljes órám maradt pi-
henésre, gyerekekre. Az út megtétele fél-annyi 
időbe került visszafelé. Idő és tér lábam alá haj-
lott, amikor lélek és jószándék vezetett. 

Itt döbbentem rá, hogy a lélek útjait még az 
autó sem hátráltatja. 

 
* 

 
GONDVISELŐ SZERETET 

 
Egy időben éjszakás nővérként dolgoztam egy 

elfekvőben. Egyszer nagyon-nagyon fáradt voltam. 
Ekkor vettem észre, hogy hirtelen egynek éreztem 
magam az ottani 18 öreggel. Éreztem, hogy a 2. 
sz. szobában lecsúszott vállamról a takaró, s fázik. 
Így tovább, mindig éreztem, saját testemen át, ha 
valakinek valamire szüksége volt. Éreztem, ha in-
ni akart, vagy talán néhány szót váltani. Ezen ér-
zés mindig helyes volt. 

Az éjjel igen szemléltető módon fogta Isten a 
kezemet, részt vett az ápoló munkában, miközben 
engem is ápolt. 

 
* 
 

Az amerikai hálaadás ünnepe (amit itt pulyka 
napnak neveznek gyakran) előtti napon történt. 
Valami okból csak az ünnep után tudták fizeté-
sünket a kórházban kiadni. Mielőtt hazaindultam 
láttam, hogy alig van üzemanyagom. Azt is tud-
tam, pénzem vajmi kevés. Tárcámban 56 centet 
számoltam meg. Ennyi volt a vagyonom. Éppen 
azon gondolkodtam, hogy ezért hány csepp üzem-
anyagot kapok, amikor a járdán leányom egy ba-
rátnőjének az anyját láttam, amint séta közben 
igen sír. Feltűnő jelenség volt, mert ez a hölgy so-
ha nem volt hajlandó gyalog járni. Érzelmeket ki-
fejezni ily nyilvánosan még kevésbé. Megálltam, s 
megkérdeztem, mi a baj? Mondta, hogy kiteszik a 

bérelt lakásából, ha ma nem fizeti ki a teljes lak-
bért, de nincs meg a szükséges összeg. Mennyi hi-
ányzik, kérdeztem. „Képzeld, csupán 56 cent, s 
még ezt a haladékot sem engedi meg a háztulaj-
donos!” Elővettem vagyonkámat, odaadtam neki, 
s hazavittem, várva, hogy mikor áll le a kocsi. De 
nem állt le. 

 

Hazaérve a külső ajtó kilincsén egy nagy cso-
mag lógott, benne egy sütésre kész pulyka, szom-
szédom kedves soraival, hogy a két testvér külön-
külön munkahelye egy-egy pulykát adott dolgozó-
inak, s remélik nem sértenek meg, ha a felesle-
geset nekem adják. Mondanom sem kell, hogy 
nagy segítséget jelentett. 

 

Jöttem-mentem a kocsival két napon át, nem 
állt le. Ünnep után kiadták a fizetésünket, s haza-
felé éppen csak az üzemanyag állomásig jutottam, 
amikor kifogyott a „gáz”. Így tanított és segített 
ünnepelni a Gondviselő Szeretet. 

 
* 
 

Nemrég történt. Műtét előtt álltam. Napköz-
ben igyekeztem mindent elrendezni. Este a szá-
mítógépemen még néhány dolgot fel akartam so-
rolni arra az esetre, ha nagyobb nehézségek álla-
nának elő, mint amire számítottam. 

 

Ahogy ott írok, egyszer csak meleg léleg-
zetet éreztem a jobb lábam száránál, mintha egy 
kutya lenne ott, de akkor nem volt kutyám. Oda-
nézek és egy farkas áll mellettem. Tudom, hogy 
nem képzelet szülte lény, mert megsimogattam, 
éreztem a szőrét, testi jelenlétét. Ahogy simogat-
tam, éreztem, hogy egész lényéből szeretet árad és 
gondoskodás. Ebből gondolom, hogy gondoskodó 
anyafarkas volt, s őt küldte hozzám Isten, hogy ne 
érezzem magam egyedül. 

 
* 

 
ÁTVÁLTOZÁS 

 
Szép nyári délután kint voltam a kertben, él-

veztem a szabad levegőt, amikor egy másodperc 
alatt hatalmas jávorfává váltam. Mindent láttam 
magam körül. Hónom alatti fészekben egy madár 
etette fiókáit. Nedveim az örömtől a magasba 
szöktek, nagyon büszke voltam a kis csipogó tár-
saságra. 
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Azóta tudom, hogy a fa lát teljes lényével, 
érez és gondolkodik. 

Csodálatos élmény volt és hálás vagyok Isten-
nek érte. 

 
* 
 

ÁLMOK 
 

Gyermekkoromban rengeteg álmot láttam, 
melyek rendszerint a jövővel foglalkoztak, s igen 
érdekesnek tartottam őket. Reggelinél szerettem 
elmondani álmaimat, míg le nem intettek. 

Egy igen maradandó álmom a következő volt: 
Kertünk melletti üres telek vége a szomszéd 

utcával volt kapcsolatos, de házunkból is látni le-
hetett az utcán menőket. Álmomban arra lettem fi-
gyelmes, hogy nagy sírás és jajveszékelés hangzik 
ezen utca felől. Odaszaladtam, s láttam, hogy egy 
csoport ember közeledik az állomás felőli úton. 
Szörnyű állapotban voltak, nagy betegek, a testük 
már foszlásnak indult, de életben tartották őket 
holmi csövekkel, hogy dolgoztatni tudják őket. Ők 
meg könyörögtek: „Engedjetek meghalni, enged-
jetek meghalni...!” 

Ezen álmom olyan éles, mintha tegnap láttam 
volna. Amikor a gyógyászatban látom a mestersé-
gesen életben tartott embereket, ez a jelenet is 
eszembe jut. De talán még van más folytatása is. 

 
* 
 

Egy másik álmomban kínai voltam. Egy fo-
lyó partját, s az ott legelő libákat láttam, sütött a 
nap, jól éreztem magam, csak igen éhes voltam. 
Ruhám szürke, cipőm nem volt. Olyan húsz év kö-
rüli, vagy még fiatalabb férfi voltam. Egy üzlet 
előtt kirakott kis cipókból loptam egyet, de meg-
fogtak, kötél általi halálra ítéltek. Az ítélet végre-
hajtásánál a bitófa alatt ott álltak szüleim és egy 
keresztény pap, s siránkoztak, hogy most biztosan 
a pokolba kerülök. Abban a pillanatban vált el a 
lelkem a testemtől, s ujjongva szerette volna a 
szülőknek elmondani, hogy nem megy a pokolba, 
s igen boldog, jól érzi magát. 

 
* 
 

Nagyon hétköznapi álmaim között volt olyan, 
hogy megálmodtam, kocsim melyik kereke puk-
kad ki az út mely szakaszán, vagy idegen városba 

kerülve pontosan megálmodtam az útvonalat, mely 
a kívánt címhez vezet. 

Amerikába érkezésem első éjszakáján North 
Dakota sorsával kapcsolatos álmom volt. 

 
* 
 

Egymás után háromszor álmodtam, s figyel-
nem kell rá, mert elmondja, hogy mi történjen tes-
temmel halálom után. 

 

Az álom szerint hamvaimat Csíksomlyón kell 
elhinteni ott, ahol az erdő és a rét találkozik, a 
dombnak szembe nézve, a Jézus hágótól jobbra. 

 

Ott, azon a helyen, vagy ahhoz közel találkoz-
tam annak idején a botfaragó bácsival, ki elindí-
tott a magyar úton. 

 

Csaba fiammal elmentünk megkeresni ezt a 
helyet, fényképet készítettünk róla. Nem tudom, 
ki vállalja, de valami miatt fontos ezen álom be-
tartása. 

 
* 

 
LÁTOMÁSOK 

 
Egy jól összehangolt, lelki dolgokkal foglal-

kozó csoporthoz beállított egy ismeretlen férfi. 
Szívesen magunk közé hívtuk. Mielőtt leült volna, 
feje felett egy kerek tükröt láttam, benne egy elő-
ző élete elevenedett meg. 

 

Egy királyi pár állt egy kisebb dombon, én 
mögöttük álltam, s láttam, amint a völgyben 
kisebb piramisokba hordta a nép az aratás és szü-
ret termékeit. A szín baloldalán megjelent egy fe-
kete hajú férfi, akit népe a királyi párhoz küldött 
azzal a kéréssel, hogy segítsék meg őket, mert 
náluk nagy az éhínség. A fekete hajú férfi az előt-
tem álló férfi volt, akit azért küldött a népe, mert 
jól tudott egyezkedni. 

 

Életemben először találkoztam ilyen tükörrel. 
Megkérdeztem a férfit, elmondhatom-e, amit lá-
tok. Azt mondta igen. Elmondtam neki. Megillető-
dött, s elmondta, azért jött, hogy tanácsot kérjen, 
mely munka volna alkalmas számára a két lehe-
tősége között, melyek között az egyik vállalati 
egyezkedés volt.  

A tükör megmondta neki a helyes választ. 
 

* 
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Férjem munkahelyén volt egy összejövetel az 
újonnan érkező politikusok számára. Egyszer csak 
az egyik akkor érkező férfi feje fölött láttam a fenti 
fényes tükröt, benne jómagamat, amint egy cso-
dásan szép teremben állok egy hatalmas tükör 
előtt. A terem nyitott ajtaja gyönyörű kertbe veze-
tett, melyben egy igen szép medence is volt. Az 
épület, a környezet Spanyolország mór korszakára 
emlékeztetett. 

A tükör előtt állva nézegettem magam, s ud-
varoncom – a férfi, kinek most a feje feletti tü-
körben mindezt láttam – fésülte hosszú, szőke ha-
jamat, vicceket mondott, s szemmel láthatóan igen 
jól éreztük magunkat egymás társaságában. Hihe-
tetlenül hiú, semmire való lény voltam ott, de 
igen-igen jól éreztem magam, olyannyira, hogy 
szinte máig átsüt ez a jó érzés. 

Ahogy mindezt a tükörben szemléltem, a férfi 
reám nézett, boldogan hozzám rohant, s angolul 
mondta, hogy milyen régen nem láttuk egymást.  

Én is örültem, hogy láttam, s mondtam, bizony-
bizony, régen nem láttuk egymást. Felesége reánk 
nézett, s férjére szólt: még nem találkoztunk eddig 
Mrs. Tomoryval, s nem láthattad még. 

De mi tudtuk a valót. 
 

* 
 

Elmélkedés közben láttam legidősebb fiam 
előző életeit. Az első, általam felfogott életében 
egy kínai bölcs volt, hihetetlen nagy kort ért el. 

Utána nyugati katona volt egy keleti nép kö-
zötti területen, ahol az ottani lakosok árulása miatt 
lemészárolták e fiatal katonákat. 

 
* 
 

Sok mindenről lehetne beszélgetni, de egy 
biztos: Isten mindig azon élményekkel ajándékoz 
meg bennünket, melyek segítik saját és a világ 
fejlődését, növelik fényét. 

 
 
 
 

 
 

Giotto di Bondone: A mágusok imádása (Internet) 


