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Tibold Makk Szabina 
 

GONDOLATOK A VILÁG VÉGÉRŐL 
 
Most, amikor már mindenki hallott az ősi kalen-
dáriumok (Maya/Aztec, I Ching, u.n Sumér, Hopi, 
Aborigin, Dogan stb.) korunkra vészt jósló követ-
keztetéseiről, nehéz nem odafigyelni e holló-
károgásra. A napjainkban elhunyt Zacharia 
Sitchin felkavarta a leülepedett port arról az em-
beriségre nézve sorsdöntő korról, ami több ezer 
évvel megelőzte e biblikus kort. A Sumér ékiratok 
felkeltették érdeklődését, és megtanulta olvasni 
őket, s azokban böngészvén értelmet talált a Bib-
lia furcsa módon kettős bekezdésére. 
 
Először így szól az ember teremtésének története: 
„Azt mondta Isten: Alkossunk embert a saját kép-
másunkra, hozzánk hasonlóvá… férfivá és nővé 
teremtette őket…” Aztán furcsa módon jön egy új 
bekezdés a Bibliában, egy új hajnal az ember te-
remtésében, miután már minden megteremtetett 
Isten, a szaporodó emberekkel együtt. Itt egy 
Édenről van szó, ahol új emberpár készül, s a nőt, 
Évát, Ádám (aki itt meglepő módon az első ember 
a már benépesített földön) bordájából alkotja meg 
ez a már nem többes számban gondolkodó Isten. 
Ezen mélyen elgondolkodott Sitchin, s főleg hé-
ber/angol nyelvismeretei segítségével kibogozta 
korunk emberiségének egy nagyon érdekes pre-
egzisztenciáját. Jelen történelemtanításunkkal és 
a darwini evolúciós elmélettel nem egészen egy 
lapon említhető ősmúltunk nem csak földi, hanem 
kozmikus méretekben működő eposzát elevení-
tette elénk. Mint Erich von Dänikent, őt is sem-
mibe vette az akadémikus világ, de hál’ Istennek 
az általános emberi szellem nem olyan, mint az 
akadémikusoké. Ezzel nem azt mondom, hogy 
nem becsülöm az akadémikusok munkásságát, 
csak azt, hogy sajnos elzárkóznak a gyakran va-
kító fényben álló új felismerések lehetőségétől is, 
ha veszélyezteti a presztízsüket, tisztelet a kivé-
telnek. 
 
Nos, Sitchin felfedezett a sumír agyagtáblákon egy 
12. bolygót is naprendszerünkben, amit ő Nibiru-
nak (Marduk a mi ismeretünk szerint) nevez és 
felelősnek tart a Földünkön és naprend-

szerünkben történő hatalmas, kataklizmikus és 
evolúciós változásokért. Ez a vándorbolygó Nibiru 
(amit gyakran Nimróddal azonosítanak), hozza 
magával óriási elliptikus pályáján naprend-
szerünkben való belépésekor, a `szeles-tál= 
celestial´1-isan előírt isteni rend fordulatait. Ezek 
megegyeznek a nagy évkör kb. 25 000 éves cik-
lusával (nem merek pontos évet írni, mert az idő 
relatív), s azon belül kb. 2100 éves a földi kor-
szakok váltakozása, amit legpontosabban a Mayák 
kalendáriuma tükröz. Ami még nagyon érdekes a 
Maya-Toltec hosszúszámításban, hogy nem csak 
számokkal jelzik az egymást követő korokat, ha-
nem színekkel és vibrációval is. Pl. Az Egyiptom 
első 3000 évét aranysárga kozmikus spektrumba 
helyezik, míg a Tol-tec/Maya/Aztec/Inka kor 
Ámbra-vörös sugárban fürdött. A mi korunk 
állítólag fehér fényben áll… 
 
Mivel ők `álomjárók´ voltak, ismerték a szemmel 
nem látható valóságokat is. A korszak és szín pár-
huzam ismerete valójában azt bizonyítja, hogy ők 
már dimenzióváltásra is képesek voltak tudatos 
szinten, így tényleg `látták´ is a korokat, nem 
csak számolták az időt lineáris rendben. 
 
Mit jelent az, hogy `látták a korokat´? Azt, hogy 
olyan magas frekvenciában észlelték a valóságok 
gyűrődéseit, ahol már nem az anyagi tömörülés, 
hanem az elementális valóság érvényesül. A Ter-
mészet ezen vetületében a Fény áthatol egy „uni-
verzális prizmán”, s a váltakozó korokat drágakő 
szerűen, különböző színekben jeleníti meg. Ezek a 
színek meghatározzák a kor fizikai, szellemi, spi-
rituális lényegét, s az abban a korban élő tudatos 
és érzékeny lények átélik e domináns fény/szín-
hatást, míg élményükké teszik azt a valóságot, 
amelyben formát öltöttek. Bármily hihetetlennek 
is hangzik, a Fények és Színek valóságában tör-
ténik lelkünk evolúciója, mely evolúció nem csak 
a Földbolygónkra, hanem az egész naprendsze-
rünkre, a galaxisunkra, s végérvényesen a teljes 
Mindenségre hatással van. 
                                            
1 égi 
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Amikor a múlt nyári Őskutatási Fórumon a kris-
tályokról beszéltem, megérintettem színeik fontos-
ságát és az energia pontjainkra (csakráinkra) való 
hatásukat vibrációik és kémiai felépítéseik szerint 
is. Most a színekkel szeretnék foglalkozni kicsit, 
mielőtt a Világ végéhez érek, mert azok adják szá-
munkra a leglényegesebben ható rezgési hullá-
mokat, melyek felismertetik majd velünk, miért is 
beszélünk koronkénti apokalipszisről. 
 
Színek forgatagában élünk, s annyira hozzá tartoz-
nak ők mindennapjainkhoz, hogy eszünkbe sem 
jut megállni egy pillanatra és elcsodálkozni saját 
megdöbbentő képességünkön, mi szinte állandóan 
referálunk rájuk, kontaktusban vagyunk velük és 
még a hangulatunk is függ tőlük. Mit veszek fel 
reggel, mi áll jól ma rajtam? Milyen érdekes, teg-
nap jó voltam pirosban, de ma csak a fekete esik 
jól stb… Színeinkkel asszociáljuk érzelmeinket, 
indulatainkat, élő és élettelen alkotásainkat, e 
megrögzöttnek tűnő, gyakran szürkének érzett va-
lóságban. Ha csak egy picit is lelassulunk és gon-
dolatot szentelünk ennek a különleges emberi ké-
pességnek, akkor azt is latba kell vetnünk, miért 
is vagyunk erre képesek? Talán, mert a Teremtő 
döntött úgy, hogy számunkra lényeges legyen ér-
zékelhető valóságunk, s hogy az milyen színben 
nyilatkozik meg, pompázik fel előttünk, az Ő aján-
déka. Ez is hozzátartozik a Teremtő játékosságá-
hoz és szerintem humorához is, amit nem igen 
értékelünk… 

A színskála 7 látható (szivárvány) színét képes a 
szemünk gond nélkül regisztrálni, mert ebben a 
dimenzióban vannak otthon. Na de a felsőbb vib-
rációs szinteken megjelenő színeket, mint pl. az 
ultraviola színt, már csak segítséggel tudjuk ész-
lelni, s azt is tudjuk, hogy a fizikai testünk nem 
nagyon tolerálja őket, tehát valami más állapotban 
kell legyünk ahhoz, hogy ne legyenek ártalmasak 
ránk. Úgy érzem, mintha ezek a magas vibrációjú 
színek bizonyítanák előttünk az Isteni egziszten-
cia lehetőségét, hiszen attól, hogy mi nem látjuk, 
még léteznek. Tehát nyugodtan kimondom, hogy 
szellemileg végre feltornáztuk magunkat egy új 
értelmi és lelki szintre; ahonnan már csak egy ug-
rás lesz érzékelni azt, ami ismereti anyagunk tár-
házában megbúvó valóság. 
 
Az ezoterikus ismeretek és fogalmak szinte észre-
vétlenül szivárogtak be szókincsünkbe, s az aszt-
ronómia eredendője a jó öreg asztrológia minden 
újságban felüti a fejét. Nem hiszem, hogy sokan 
lennének, akik még nem hallottak a bolygók hatá-
sáról, a csillagjegyek karakter és sors jelzéseiről, 
vagy az ősi Mágus-tanok jól ismert energia tes-
téről melyet az u.n. csakrák mozgatnak. Akit ér-
dekel az ezoterika, az már profi ezekben az isme-
retekben, de azért az emlékezetünk felfrissítéséért 
gyorsan átfutok az ismert hét csakrán és a velük 
rezonáló színeken. 
 
 
 

 
1. Gyökér csakra Helye:  A gerinc töve (farokcsont) színe: mélyvörös  
2. Reproduktív csakra Helye:  Nőknél a méh, férfiaknál prosztata színe: narancs 
3. Nap csakra Helye:  Köldök és környéke színe: nap-sárga 
4. Szív csakra Helye:   Szív és környéke színe: fa-zöld 
5. Torok csakra Helye:   Pajzsmirigy környéke színe: égszínkék 
6. Harmadik szem Helye:   Toboz mirigy színe: indigókék 
7. Korona csakra Helye:   A kutacsok találkozása színe: viola 

 
A fentiek azok a csakrák melyeket többé kevésbé 
mindenki ismer. Ezek az energia központok ver-
tikálisan helyezkednek el és valójában testünk 
tengelyének lényeges pontjai. Eddigi egziszten-
ciális valóságunkban ezek feltérképezésére volt a 
legnagyobb szükségünk, hiszen ők mozgatják 
3+1 dimenziós valóságunkat. A Mindenség olyan 
csodálatos lét-állapot, melyben csak a kiteljesü-

lésnek vannak útjai és lehetősége. Ami nem gya-
rapszik és nem képes megújulásra, az lepereg, 
mint a gyümölcsfáról a többlet, azok az elsatnyult, 
be nem érett lehetőségek… Minden feltételünk 
megadatott e testben, hogy gyarapodhassunk szel-
lemileg, lélekben és végül is egy csodálatos, eg-
zaltált, ezoterikus lénnyé válhassunk, mely tuda-
tos szinten magába fogadhatja a Végtelent. 
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Akkor hát, hol is van az a bizonyos Világvége, 
amivel ijesztgetnek? Itt áll a küszöbön, csendben 
várakozik, mint a Halál, az ember bal válla mö-
gött… Hiszen, ennek a világnak úgy, ahogy mi is-
merjük, lassan bealkonyodik, hogy új fényre vir-
radhasson. Mikor? Ki tudja, Istené az utolsó szó. 
2012. december 21. legalább olyan jó dátum, 
mint Március idusa… A küszöb mindig itt van, 
csak mi nem igen állunk rajta sokáig, hiszen vé-
gül is minden küszöb átléphető… 
 
Ebben az új fényben új ismeretek elevenednek 
meg előttünk. Újak? Vagy csak újra emlékezünk 
rájuk? Nem tudom, mert ha az igaz, hogy mindig 
voltunk és mindig leszünk, akkor ebben az elcsé-
pelt bölcsességben az rejlik, hogy minden pillanat 
állandóan terhes a Mindenséggel… A Mindenség 
bennünk él, éppen úgy, mint mi Őbenne, ezért a 
jelenben átélt élményünk ruházza fel az Örökké-
valóságot jelentőséggel. Akkor van a világunknak 
vége, amikor végre „megérett és leesik az ágról”. 
Az életfa ágáról, hogy új valóságot teremthessen 
magának, mialatt féltőn magában rejti előző való-
ságának álom-magvait. Rejti, hogy újra megtalál-
hassuk titkait. 
 
Csakhogy minden újjászületéssel, új adottságokat 
is kapunk. Lehet, hogy egy finomabb érzékelő ál-
lapotra ébredünk, mely egy hatalmasabb, telje-
sebb képet enged felismerni önmagunkból. Már 
sokan vannak közöttünk, akik érzékelik e válto-
zásokat és beszélnek is róla, félelem nélkül. S 
azzal, hogy finom-hangolásunk lehetősége eljut a 
tudatunkig, már be is ékelődött észrevétlenül a 
valóságunkba. Vajon a zongora tudja-e, hogy han-
golják, s fáj-e az neki…? 
 
Nem mindig lehet tudni a mi miértjét, s meg kell 
járnunk az utunkat rendesen, becsülettel, hogy 
visszatekinthessünk rá és őszintén felmérhessük 
az értékét. Majd talán rá is jövünk egyszer az Iste-
ni Bölcsességre, mely megjáratta velünk ezt a 
Nagy Nehéz Utat, melynek rögei közt botladozván 
gyakran szidtuk Őt, s indignáltan vajúdtunk 
`igazságtalanságával´. Aztán visszatekintvén, ha 
megpihenünk a történtek felett, megvilágosodik 
célja, s felismerjük, hogy nagyon is volt értelme 
annak, amivel megviaskodtunk. Aki nem talál ér-
telmet, az tovább duzzog és szenved, s nem szé-
gyelli szidni a Teremtőjét. Nem szenvedésre szü-

lettünk, hanem csodálatra és gyönyörűségre, de 
az, aki soha nem szenvedett, talán nem is tudja 
értékelni igazán az Életcsodát. 
 
Úgy érzem, amiről most fogok beszélni, az is 
korunk csodái közé tartozik. Egy kis csodával sze-
retnék kedveskedni olvasóimnak, korunk egy kü-
lönleges ajándékával, melyet méltón nevezhetünk 
emelkedett ismeretnek. Rövidesen éppen úgy fog-
juk használni őket, mint ahogy a hét alap csak-
ránk ismeretét fogadtuk magunkba. A csakráink 
ismerete megváltoztatta a tudatunkat, az egész-
ségünket, és általában ahogyan egymáshoz, a Ter-
mészethez és önmagunkhoz viszonyulunk. Ez a 
kis ajándékcsoda pedig, nem más, mint a maga-
sabb vibrációs szinten működő csakráink isme-
rete, hiszen az emberiség elérkezett ahhoz az 
evolúciós szinthez, ahol nagy szüksége lesz rájuk. 
Ken Eagle Feather (szintén Don Juan Matus tanít-
ványa) így ír a magasabb rezonancián működő 
csakráról: 
 

8. „A nyolcadik csakra a fej felett helyez-
kedik el, már kimozdulva a megszokott 
(ordinary) realitásból, de még mindig kap-
csolódván az energia-testhez. Felismerni 
és megtanulni a működését ennek az ener-
giának számunkra azt jelenti, hogy képe-
sek leszünk ki és belépni ez ismert vilá-
gunkból. Megváltoztatni e kohéziót Don 
Juan úgy fogalmazta, hogy `lángolni a bel-
ső tűzzel´. 
 
Ennek a csakrának még nem adtunk ne-
vet, de a színét a látók már meghatározták. 
Érdekes módon, a föld különböző pontjain 
majdnem egyazon időben, ugyanaz a szín-
élménye volt az érzékenyeknek, amit nem 
tudtak mire vélni. Ugyanakkor a fizikai vi-
lágban is megjelent ez a furcsa új szín lá-
tóktól függetlenül, autókon, divatcikke-
ken, főleg női szépítő szerekben, köröm-
lakkokban. A szín neve: Enon lett. 
 
ENON egy fémes pasztell szín, amiben 
van rózsaszín és viola, gyöngyházas fehér 
és fémes kék. Egy kevert szín, ami min-
den irányból más színt mutat. Ennek a 
színnek a kultiválása segíti e csakra meg-
nyitódását, természetes ébredését is. Úgy 
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találták, hogy aki vonzódik ezek felé a 
furcsa „modern” színek felé, annak a 8. 
csakrája ébredezik. 
 
A tény, hogy egyre többen képesek a 
szemmel nem látható lényekkel való kom-
munikációra, s hogy egyre több révüléses 
élményben van részünk bizonyítja, hogy 
valami csodálatos dolog történik spiritu-
ális evolúciónk terén. Az egyre több és 
gyakoribb megmagyarázhatatlannak tűnő 
események, mint fénygömbök, UFO-k, 
gyönyörű, geometrikus minta-üzenetek a 
szántóföldeken, áttetsző képek más időzó-
nákból, zenei hangzatok melyeknek nin-
csen instrumentális eredetük erősítik azt a 
tényt, hogy útban vagyunk egy magasabb 
rendű egzisztencia felé – a 8. energia-
pontunk ébredezik. 
 

9. A kilencedik csakra már a az u.n. Fény-
test határán van, a 8. csakra fölött kb. ½ 
méterrel, vagyis attól függ milyen nagy az 
egyén fényteste. Aki hatalmasan sugárzik, 
annak egy teljes méterre is kiterjedhet a 
fényteste, tehát ott ez a csakra már kin-
tebb van sokkal, közelebb a felső kom-
munikációhoz. Nem véletlen, hogy a szen-
teket a sugárzásukkal együtt ábrázolták. 
Minél kevesebb bennünk a földhözragadt 
kicsinyesség és félelmek szülte negatíviz-
mus, annál közelebb kerülhetünk a tiszta, 
etherikus valóságunkhoz, vagyis a végső 
szabadsághoz. 
 
Ennek a csakrának a színe fehér. A tiszta 
fény ez, amin keresztül szűrődik a Min-
denség összes színe és hangja, melyeket a 
fennsőbb Énünk alkalmasnak talál befo-
gadásra. Ez a kilencedik csakra az, amit 
úgy neveznek, hogy „tökéletes Egység”. 
Ezen keresztül sugárzik az emberi fény-
spektrum, ezen keresztül érkezünk el az 
egzaltált Egység érzéséhez és tiszta szelle-
mű felismeréséhez. Itt kikapcsolódnak a 
fölöslegesen szubjektív emberi érzelmek, s 
az egyetlen valóság, a végtelenség csodá-
latos titokzatossága marad előttünk rendít-
hetetlenül. 
 

10. A tizedik csakra oly messze, kívül esik a 
fénytesten, hogy csak azok, akik már 
átestek a táltos papok tűzkörén ismer-
kedtek meg vele, tőlük van tudomásunk 
róla. Ez valójában nem egy forgó mini 
energia-galaxis mint a többi, hanem úgy 
említik, hogy a `V´. Egy V, vagy talán in-
kább egy tölcsér szerű energia-animáció, 
ami már kívül esik a fénytestünkön, de 
mégis ez tart minket  összekötve az isteni 
szellemmel. Akinek a V-je el van cson-
kulva, vagy be van dugulva (egyszer majd 
kitérek erre is, de nem most) azok el 
vannak szakadva, vagy határolódva az Élő, 
fénylő, Szeretet Magtól. Ennek a V-nek 
nagyon fontos szerepe van, valószínűleg az 
angyali lények, vagyis a fensőbb Ének 
tartják karban, vagy esetleg ott töltik be-
lénk az inspirációt, kreatív gondolatokat. 
Úgy gondolom, aki utat nyit a rossznak, az 
is valószínűleg ott jön át, ha nincs meg-
felelő lelki bástyánk. A keleti filozófusok 
és ezoterikus tanok szerint itt él a `God-
head´, vagyis istentudat. 
 
Amikor ez a csakra megnyílik, valami 
óriási erők lépnek működésbe, melyekkel 
szemben teljesen erőtlennek bizonyulunk. 
A kicsiségünk és függőségünk, a rászorult-
ságunkkal együtt manifesztálódik, egy-
azon pillanatban. Személyes élményem 
volt, nem kívánom újraélni, s csak azért 
teszek itt említést róla, hogy elmond-
hassam, az érzés olyan volt, mintha egy 
óriási szél süvöltött volna be a fejembe a 
korona csakrámat is szétfeszítvén, s ott 
vagy háromszor éreztem ki-be süvíteni ezt 
a másvilági szelet. Hogy őszinte legyek, 
azt hittem végem van, de miután elmúlt ez 
a furcsa „celestialis vihar” olyan tisztának 
és könnyűnek éreztem magam, hogy szinte 
lebegni lettem volna képes. Csak azt tud-
nám még idefűzni, hogy nem tudom mi a 
pontos funkciója ennek a V-nek, de úgy 
érzem, hogy az lesz az utolsó kapunk, 
amin nekünk embereknek rövidesen át 
kellesz haladnunk a következő valóságba. 
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Még egyszer felteszem a kérdést: Lesz-e Világ 
Vége? 
 
Miért ne lenne? Minden pillanat, minden óra, 
minden nap egy végzet. A Mindenségben hatal-
mas mérleg karok mozgása egyensúlyozza az ál-
landóan forrásban lévő teremtő és teremtett való-
ságokat. Az egyik serpenyőjében az alakot öltött 
álom, a másik serpenyőjében pedig az örök misz-
térium, ami úgy képes megkeverni a valóságokat, 
hogy azok észre sem veszik mi történt velük. A 
hatalmas Égitestek élik a saját „celestalis” éle-
tüket és tudják, hogy mindennek eljön az ideje, 
úgy a megtisztulásnak, mint a felemelkedésnek. 
Ebben a félelmetesen elanyagiasodott világban, 
valahol mindenki kívánja a világ végét, így kéri 
egzisztenciális nyomorára a megoldást. 
 
A Földünk, úgy mondják, már elkezdte a tengely-
váltását, egyre több természeti csapással fogunk 
találkozni, melyek valójában ember csinálta ka-
tasztrófák. Mindenki csak a saját tettéért felelős 
és az egyetlen áldás és védelem, ha szívünk és jó- 

érzésünk szerint cselekszünk mindig. Az énünket 
félre kell állítani most és annyi szépet és gyö-
nyörűséget találni az életünkben és Föld Anyánk-
ban amennyire csak képesek vagyunk szívünkkel 
rábukkanni. Találjunk csendes pillanatokat és fe-
küdjünk a föld testére. Mondjuk el neki, hogy 
neki is köszönjük az életünket! Hogy táplál, s 
ellát minket, az ellene elkövetett megszámlál-
hatatlan bűneink ellenére is. Sugározzuk szerete-
tünket a solar-plexusunkból a Földanya belső 
napja felé és fogadjuk meg, hogy amikor Ő 
újjászületik, vele születünk mi is újjá, átadjuk 
magunkat a születés momentumának. Ne féljünk, 
mindig szeressünk! Bízzunk benne, s tudjuk, hogy 
oly csodálatosan vagyunk megalkotva, hogy a 
testünk és a fény-testünk minden égi és földi moz-
gásra készen áll, ha a lélek hatalmas bennünk. A 
végzetre, az apokaliptikus időkre készen kell áll-
nunk, még akkor is, ha életünkben nem követ-
kezik be. Elsősorban nem fizikailag, hanem lé-
lekben, szívünkben megerősödvén, s hinni, hinni 
az Örökkévalóságban. 
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