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Rónai Lászlóné 
 

ÉBREDJENEK AZ ALVÓK  
 

Előadás a Miskolci Bölcsész Egyesület XVIII. Magyar Őskutatási Fórumán 
 
Gondolataimnak részben aktualitását adja, hogy 
2013. a HIT ÉVE, melyet a II. vatikáni zsinat 50. 
évfordulója alkalmából hirdetett meg a Római Ka-
tolikus egyházfő, melyben II. János Pál pápa 
1979-ben hangsúlyozta, hogy a hitnek szellemisé-
gében is meg kell újulnia, melynek súlypontja az 
új evangelizáció. 
 
Magasztos gondolatok, de amíg tartalommal és 
cselekvéssel nem töltődnek meg, addig elenyész-
nek a többi emberi gondolattal együtt. 
 
Hitem szerint a HIT az első lépcsőfok az eredendő 
emberré válás útján. A HIT az egyén szintjén egy 
bensőséges, belső intuíciókon, a megszületésünk 
előtti fényforrásból magunkkal hozott, de egy vé-
kony fátyollal letakart, magasabb rendű megélés 
érzése. Csupa olyan dolog, melyet az anyagi síkon 
működő 5 érzékszervünk egyike sem tud látni, 
hallani, sem tapintani. Ezért sokan úgy gondolják, 
hogy hiszem, ha látom. Minden csecsemő tiszta 
lelkülettel születik, és általában úgy, hogy az elő-
ző életei emlékeit jótékonyan takarja a feledés ho-
málya. (Persze tudjuk jól, hogy kivételek e téren 
is vannak. ). Itt kell megjegyeznem, hogy sosem 
tudtam legbelül elfogadni a júdeo-keresztény val-
lástól azt, hogy a csecsemő születésekor ereden-
dően hordozza magában a bűnt. A gyermek ha 
szerető, gondoskodó családba születik, nem ismeri 
sem a múlttól, sem a jövőtől való félelmet, aggó-
dást. Teli van szeretettel, bizalommal és mindenre 
való rácsodálkozással. Hiszi az édesanyja által ta-
nított esti imában Jó Istent, Szűz Máriát és Jézus-
kát is. Az ős- keresztény vallás Szent Háromságát! 
A magyar népmesék csodálatos világát és a bajok 
mindig jóra-fordulását. De ettől többet is hisz, 
hogy Ő születése előtt is volt, és most pedig van, 
itt a jelenben, s a halál fogalmát nem ismeri.  
E bensőséges hitéből csak az emberi társadalom 
tiltásai, s téves életszemlélete téríti el később, 
egyénileg különböző mértékben. 
 

Létezik a dogmatikus HIT is, az un. vakhit is, 
amely bármely vallás tanításának szó szerinti hite, 
akkor is, ha a vallás tiszta alapítójának tanításait , 
az emberiségen hatalmaskodni vágyók már kifor-
gatták  önös érdekeiknek megfelelően, s már nem 
sok maradt belőle az eredeti tudásból. 
 
Gondoljunk csak arra, amikor a tiszta jézusi sze-
retetvallást hirdető keresztényeket tűzzel-vassal 
üldöző Római Birodalomban, Konstantin császár 
312-ben államvallássá emelte a júdeo-
kereszténységet. Már veszni látta a karddal és 
rabszolgasággal megszerzett birodalmat, s a hata-
lom és a birtoklás átmentését az új vallással, s az 
Isten haragjával való fenyegetés és a papok köz-
benjárásával elérhető egyedüli üdvözülés által, a 
tömegek engedelmes bárányokká szelídítésben ta-
lálta meg.  E célok érdekében 354-ben a niceai, 
valamint a  451. okt. 08-i khalkedóniai zsinaton    
tulajdonképpen cenzúrázták az eredeti őskeresz-
tény Biblia írásait, úgy hogy a sok-sok szent írás-
ból kiválasztották (tehát kanonizálták) azokat 
amik benne maradhattak, és a több ezerre tehető 
maradékot apokrifnek nyilvánították. Innentől 
azokat üldözték, akik nem voltak hajlandóak ezt a 
hamisítás sorozatot elfogadni, hiszen a hatalomra, 
a másik ember leigázására törekvők voltak túl-
súlyban akkor is (Pl. az. un. gnosztikusokat, akik 
ismerték a Teremtés titkát és gyakorolták is azt, 
vagy Szent Miklós Püspököt, – a gyermekek Mi-
kulás bácsiját – aki a niceai zsinaton megvédte 
Szűz Mária durván kétségbe vont tisztaságát és az 
eredeti Szent Háromságot.) Sajnos kihagytak Jé-
zus tanításaiból olyan fontos elemeket, mint pl. a 
reinkarnáció, vagy a sorskarma, mely előző élete-
inkben hátrahagyott adósságaink következménye 
jelen életünkben. És azt is ekkor mondták ki, 
hogy Isten nincs benne az emberben, ill. a földi 
világban, hanem valahol fölöttünk a „Mennyor-
szágban” Jézus mondta, hogy nincs bűn, csak még 
a tudásunk hiányos. Egyedüli bűn, az Istentől való 
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elválás. Amint azonban már tudatában vagyunk 
tetteink súlyának, felelősek is vagyunk értük.  
451-ben került az Ószövetség a keresztény Bibliá-
ba, onnantól tekintjük judeó-keresztény vallás-
nak. Egyébként Arám püspöke 550-ben HUN 
nyelvre fordíttatta a Bibliát, tehát nem a Vizsolyi 
az első magyar nyelvű Szent Könyvünk. A jézusi 
tanítások nagyobbik része jószerivel elveszett szá-
munkra. Rá kell ma döbbennünk arra is, hogy a 
Vatikáni júdeo-kereszténység alapja nem Péter, a 
„kőszikla” lett, hanem a vallásalapító Pál, mely 
mögött világhatalmi törekvések vannak. Bizony 
Jézus és Pál gondolkodása között igen szembe tű-
nőa különbség, melynek számbavételét érdemes 
lenne kigyűjteni a Bibliából, s objektíven kiele-
mezni azt. E mellett pedig sok teológiai alapfo-
galmat is megváltoztattak, pl. magát a Szenthá-
romságét is, amely még az 1800-as évek magyar 
országán is így hangzott eleink szájából: Az Atya, 
az Anya és a Fiú, a Szentlélek megtartó ereje ál-
tal. 
 
Badiny Jós Feri bácsi így kezdte az esti imáját: Mi 
Atyánk, Anyánk, Jézus Urunk! Te, ki rajtunk túl 
és bennünk lakozol… 
 
Tehát mégis, a Jó Isten bennünk is lakozik, és 
nem csak ahogyan tanították, a Mennyekben, szá-
munkra elérhetetlen módon? Jézus azt mondta: az 
Isten nem lakozik épített templomokban, benne-
tek lakozik! 
 
Népmeséink azt mondják: aki nem hiszi, járjon 
utána! S valóban, a második lépcsőfok az önma-
gára talált, vagy felébredt ember számára a ta-
pasztaláson és a hiten alapuló Tudás.  
Ez azért a második lépcsőfok, mert a tudáson ala-
puló hitet már nem lehet megvezetni! 
 
Életünk során állandóan tapasztalatokat gyűjtünk, 
melyek jók, és szépek, vagy bántók, fájdalmasak, 
de ma már tudom, hogy soha nem véletlenek, ha-
nem a lelki, szellemi fejlődésünket hivatottak ja-
vítani. Akkor is, amikor életünkben hirtelen beál-
ló változások miatt úgy érezzük, hogy szinte a 
poklok bugyrait kell bejárnunk, de a lényeg, hogy 
valamit ebből is tanulnunk kell, s emberként ki-
jönnünk ezekből a mélységekből. Lehetett ez egy 
előző életünk sors-karmájából adódó adósságunk, 

melyet így róttunk le, de az is lehet, hogy a gyor-
sabb tanulásunk érdekében történt, hiszen amikor 
az ember gondok nélkül él, abból sok tanulás nem 
következik. Hiszem azonban, hogy a Jó Isten any-
nyit ró ránk, amennyit még elbírunk, sőt még va-
lószínűbb, hogy amit halál és újabb élet között az 
asztrál-világban töltünk és mely az ember lelké-
nek eredeti otthona, akkor és ott, mi magunk ha-
tározzuk meg következő életünk elérendő céljait, 
mellyel emelhetjük tudatszintünket, hogy az ál-
landó, ciklikus újjászületésünk helyett végre visz-
szatérhessünk oda, ahonnan jöttünk, a fényforrás-
hoz, a Teremtő Istenünkhöz, haza. 
 
Tapasztalásaink során pedig kialakul a külvilágról 
a szemléletünk, véleményünk, de ez sem egyfor-
mán, hiszen ahogy Jézus Urunk mondta: …kinek 
szeme van a látásra és füle a hallásra… 
 
Szerencsére egyre többen vesszük észre a külvilág 
erkölcsi romlását: pl nemcsak a vallásokban, ha-
nem hamisítás van az emberiség és a magyar tör-
ténelem hivatalos oktatásában, torzítás a fizika és 
a matematika tanítása terén, de az életünket át-
szövő politikában is. Kevés az országok közötti jó 
szomszédság, sőt egyre inkább érzékelhető egy, a 
világot irányítani képes, sötét árnyék-hatalom is, 
amely arctalan, így egyre merészebben mutatja 
meg igazi, pusztító törekvéseit. Kezében van pl. az  
un. nyugati orvoslás, a többet ártó, mint javító, 
csak tüneti kezeléseket nyújtó, de az okot meg 
nem szüntető szintetikus tablettáival. 
Ezzel párhuzamosan pedig gyógynövények hosszú 
sorának betiltása az Európai Unió rendelkezései 
alapján, (pl. legújabb előírás, hogy a vállalkozá-
sok már nem ültethetnek diófát, mely hazánk leg-
értékesebb gyógyító fája) a vissza nem térítendő 
pénzbeli támogatásokért cserébe pl. előírja, mivel 
kell a mezőgazdálkodásban a földet trágyázni, 
mely során nagy mennyiségű kálium és nitrogén 
és egyéb vegyszer kerül a korábban kiváló táp-
anyagairól és ízéről ismert magyar zöldségekbe, 
gyümölcsökbe, gabonákba. Ezek következtében 
általánosan gyöngül az emberiség immunrend-
szere, így Európában a korábban szinte nem léte-
ző allergiás megbetegedések ma a lélekszám 
30%-át teszik ki. A fekete listára került parlagfű 
pedig az 1500-as években még ambrózia néven 
volt ismeretes, mely a mai tudásunk szerint a rák 
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egyik gyógyító növénye. Közben népünknél is el-
vész az aranyasszonyaink által születésüknél fog-
va tudott ősi, természeten alapuló gyógyítás tu-
dása. Pl. még az 1970-es években is tudott volt, 
hogy ha a tehénen furcsa jelek mutatkoztak, a 
gazdája két szelet kenyérke közé orbáncfüvet tett, 
s a tehén egészséges lett tőle. Az orbáncfűről ezt a 
régi tudást a ma emberének ismét fel kellett fe-
deznie, miszerint nem csak erős vírus ölő, hanem 
a depresszióra hajlamos ember idegzetét is gyó-
gyítja. Ezek a vegyszerek már mindenben benne 
vannak és sajnos a tobozmirigyet támadják, mely 
az un. harmadik szem látóképessége. Itt említendő 
a drága fogkrémekben lévő fluór és a konyha-
sóban lévő, nagyarányú kálium, amely szívleállást 
is okozhat, azonban az elkövető – a kálium – nem 
mutatható ki a halál okaként! 
 
Miközben látjuk a külvilág rohamos hanyatlását, 
mi magyar emberek, a nemzet és az egyén szintjén 
mit tehetünk, milyen feladatot rótt ránk  maga a 
Jó Isten , mely csak a miénk? Mert minden ma-
gyar lelkületű testvérünk génjeibe van kódolva, 
nemcsak az, hogy Isten Anyánktól, akit bármely 
néven nevezzünk is (Szűz Mária, Nagyboldog 
Asszonyunk, Babba Mária, stb) soha nem lehet 
minket eltávolítani, de az is, hogy amennyiben ki-
választottak vagyunk, az nem jogokra adatott, ha-
nem ősi szkíta lelkületünkre és mag-tudásunkra 
alapozott, világ jobbító feladatunk. Azt is tudjuk, 
hogy pl. Pió Atya által megfogalmazott gyönyörű 
jövendölés sem következik be soha, ha mi ölbe 
tett kézzel várjuk a szép jövendőt. Ezért is tenni 
kell, most, itt, és nekünk! 
 
Magamnak kijelöltem a feladatot, hogy a tudás 
alapú HITET, (de bölcsességnek is nevezhetném, 
amennyiben társul hozzá a feltétel nélküli szeretet 
és a feltétel nélküli megbocsátás is), mint az em-
beri fejlődés második lépcsőfokát célozzam meg, 
mely során a belső intuícióimra is bátrabban kell 
hagyatkoznom, mint eddig. Ebben a fejlődési sza-
kaszban sok fontos kérdést kell feltennie álta-
lában az egyénnek arról, amiket eddig fel sem tett 
magának, vagy válaszolatlanul hagyott. Ilyen kér-
dések elsősorban, hogy: Ki vagyok én? Honnan 
jöttem és hová igyekszem? Van-e értelme az 
életemnek , és ha van, akkor mi az ? Mi a jézusi 
szeretet, – és megbocsátás ? És a legfontosabb 

kérdések egyike mindenképpen: maga az ISTEN 
és a TEREMTÉS TITKA! 
 
Ezen kérdések megválaszolásához azonban már 
nem elegendő    a saját tapasztalatokon és a belső    
hiten keresztüli    tudás gyarapítás, bármilyen fontos 
is ez, hanem tudók, látók, sámánok, táltosok, ma-
gas szintű szellemi műhelyek és legfőképpen ma-
ga az Újszövetség evangéliuma által közvetített 
Jézusi tanítások, melyek még ilyen előzmények 
után is szórják a magot, ha jó talajba hullik. 
Ugyanakkor a magyar nyelvre is támaszkodha-
tunk, melynek őse bizonnyal a teremtés nyelve 
volt. Pl mily sokszor kezdjük így meséinket: Egy-
szer volt, hol nem volt, volt egyszer egy égig érő 
fa. Azonban máris magasztosabb értelmet kap a 
mondat, ha így hangzik el: Egy Szer volt, hol nem 
volt, volt egy Szer, egy ég ígérő fa. Hasonlóan du-
ális értelmű a Segítség! (segíts ég) szavunk is, 
nem is beszélve az IGE szavunkról, mely létezést, 
történést és cselekvést fejez ki, s aki ezt megfejti, 
a TEREMTÉS, mint egyik legfőbb titok közelébe 
kerül. 
 
Nos, ha van teremtés, van Isten is, hívják bár-
milyen néven (pl. legfelsőbb intelligencia, az indi-
ánok szerint Nagy Szellem, stb.) s ez ma már nem 
hit kérdése, hanem tudás.  Az univerzum és a 
benne uralkodó REND bizonyítja az Egy Élő Isten 
létét. Archaikus asztrológusok mondják, hogy az 
univerzum gömb alakú, hasonlóan van egyenlí-
tője, északi és déli félgömbje, valamint van köze-
pe és tengelye, mint a Föld bolygónak is, és épp-
úgy ÉLŐ is, hisz van aurája is, mely egy energia 
pajzs, és éppúgy körbe veszi védelmezőn az uni-
verzum gömbjét, mint a mi bolygónkét is a sajátja. 
A REND törvénye uralkodik benne, hisz a ga-
laxisok, a naprendszerek és bolygók nem zuhan-
nak le, mert egy kozmikus energia óceánban, vagy 
energia hálóban élünk. A mindenségben több 
szintű létsík van, s mi ennek a közepén, a három 
dimenziós, fizikai világban élünk. Itt létünk célja: 
a tanulás és a fejlődés, melyhez szabad akaratot 
kaptunk. 
 
A teremtésről az Ószövetség csupán egyetlen ol-
dalon beszél, bár korábban a kanonizáltnak tekin-
tett Énok Könyve is része volt a Bibliának, amely 
szintén leírta a teremtés történetét. A Teremtő 
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Isten első gondolata és cselekedete eszerint az 
volt, amikor mondta, hogy: Legyen világosság! És 
lőn világosság. 
 
Ez mindenképpen biztató kezdet, hiszen a Terem-
tő Isten első dolga volt, hogy a sötétségben világot, 
fényt gyújtson! Amikor a vége felé az embert te-
remtette, akkor saját képmására és hasonlatossá-
gára tette azt. 
 
Ha elfogadjuk azt, hogy az univerzumban minden 
egymással analóg és minden, mindennel össze-
függ, akkor az eredeti EGY szétosztja önmagát, 
majd visszatér az EGY-be. 
 
2013. februárjában elhunyt Máté Imre 49. bácsa 
(sámán) a következőket mondta a létezés alapjá-
ról: egy, egyből kettő, kettő meg egy. 
 
Az Újszövetségi evangéliumok olvasása, kutatása 
során érdekes dolgot tapasztalunk, miszerint kb. 
30 helyen hangzik el Jézustól, hogy két, teremtő 
erővel is rendelkező Atya létezik. Az egyik a vilá-
gos oldal, a másik a sötét. Továbbá az is értel-
mezhető több helyen, hogy van, aki asszonytól 
születik, és van, aki teremtés által, eredetileg. Ma 
persze már mindenki asszonytól születik. 
 
A ki vagyok én? – kérdésre a válasz: az ember is 
egy hármasság, fizikai, múlandó test és hallhatat-
lan lélek, szellem. Ebből adódik, hogy a lélek 
mind az anyagi világban, mind pedig az érzéken 
túli, un. asztrális, ill, mentális síkon is létezni tud. 
A lélek a test és a szellem közötti összekötő ka-
pocs. A Teremtő Isten, amikor megformálta az em-
bert, végül önmagából egy fény-magocskát helye-
zett a szívébe, s az embernek akkor felfénylett a 
szeme, mely a lélek tükre ma is. Ily módon lako-
zik bennünk az Isten és tett halhatatlanná minket 
is, a lelkünk, s szellemünk által. Azonban mivel 
minden mindennel analóg és összefügg, Isten 
nemcsak bennünk, hanem a teremtett mindenség-
ben is benne található. 
 
Az emberi test és a bolygónk között is megtalál-
ható a hasonlatosság és az összefüggés, hiszen fi-
zikai testünk összetétele szerint kb. 70% víz,  
3-4% édesvíz (ez az ereinkben áramló vér), s a 
többi csont, nyirokrendszer, idegrendszer, mely a 

Föld esetében a szárazföld. A testünket is kör-
befogja tojásdad formában az aura, mint a bolygót 
a kozmikus védőpajzs. 
 
A kvantum fizika szerint minden energia, még a 
fizikai testünk is sűrűsödött formában, míg a lel-
künk és szellemünk finom rezgésű energia. Ha így 
van, akkor ideje lenne a jelenlegi, alapvetően ma-
terialista tudományok tanait felülvizsgálni és az 
ifjúságnak az igazat tanítani a katedrákról e terü-
leten is. 
 
A Teremtő Isten tehát bennünk is lakozik, azon-
ban ebből számtalan dolog következik! Például az, 
hogy az emberi gondolatok is teremtő erejűek itt, 
a 3. dimenzió létsíkjának körülményei között, 
mely esetben jobban kellene figyelnünk a saját 
gondolatainkat is. Ma én már nem csak éberen és 
tudatosan figyelem nap közben a legtöbbször 
kontrollálatlanul cikázó saját gondolataimat, ha-
nem helyre is igazítom őket, hogy lehetőleg a je-
lenben maradjanak, építő jellegűek és pozitívak 
legyenek. Pedig Jézus figyelmeztetett minket, 
hogy legyünk éberek, mert a tolvaj mindig akkor 
jön, amikor nem számítunk rá. 
 
A másik fontos kérdés, hogy mi a Jézusi feltétel 
nélkül szeretet és a szintén feltétel nélküli meg-
bocsátás lényege? Nos, mind egy helyről jöttünk, 
az Atyától, vagy a fény forrásától, és oda is térünk 
vissza. Jézus azt mondta: hogy „Én vagyok az Út, 
az Igazság és az Élet!” 
Tehát Őt kell követnünk, és az Életre jutunk, aho-
gyan Ő nevezte, az Isten országába. 
Úgy kell szeretnünk egymást, ahogyan Ő szeretett 
minket és türelemmel meg kell bocsátani – nem 
7-szer, de 77-szer is –, ahogy Péternek mondta. 
Bár nem ítélkezhetünk a másik ember, talán sú-
lyosan sértő, vagy bántalmazó viselkedése fölött, 
azonban az Igazságot mindig ki kell mondanunk! 
Ellenben együtt élnünk tovább nem kell az ilyen 
emberrel, hanem váljon ketté az utunk, a másik-
nak minden jót kívánva. Mert ez az embertársunk, 
talán még a HIT lépcsőfokáig sem ért el, alacsony 
tudatszintje miatt nem tudja, mit cselekszik! 
 
Esténként, amikor a nap lenyugszik, tegyük fel 
magunknak a kérdést: volt-e értéke a mai napom-
nak; megbántott-e engem valaki; ill. én megbán-
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tottam-e tudatosan valakit? Az első két kérdésre 
mindig pozitív legyen a válasz, találjuk meg az ap-
róságokban is a jót, az utolsót azonban mindig tü-
zetes vizsgálatnak vessük alá. Uis. ha már tudok 
és nemcsak hiszek, tudatosan nem bánthatok meg 
senkit, új karmát már nem vonzok be életembe! Itt 
is jézus szavai az irányadók: „Ne menjen le a nap, 
a te haragoddal!” Ezek a gondolatok nem könnyen 
emészthető, és érthető dolgok, de talán segít, ha 
erre a tanításra gondolunk közben: Azt csele-
kedjétek másokkal, amit szeretnétek, hogy mások 
is cselekedjenek veletek!    
 
Az Igazság kimondása és cselekedete is egyaránt 
fontos, hiszen tetteink mutatják, hogy kik va-
gyunk! 
 
Ma már tudom, hogy amikor az ember megfáradt 
testéből elszáll a lélek és a szellem, az számára 
nem a vég, hanem egy új élet kezdete. Nos, úgy 
gondolom, kb. ez a tudatosság, ill. bölcsesség 
szintjének az elérése, melyhez hosszú, nehéz utat 
kell megtennünk, de fontos, hogy úton legyünk 
felé. 
 
Azonban van egy ettől is magasabb szintű lépcső-
fok, a harmadik, s ezt én Megvilágosodásnak ne-
vezem. Úgy gondolom, hogy ennek elérése, csak 
igen keveseknek adatik meg és példaként máris 
Buddha jut az eszünkbe. Kívánom, hogy nem- 

zetünkből is szülessenek még Megvilágosodott lel-
kek, kik a legnagyobb földi tanítóink lehetnek a 
jövőben! 
 
Valahogy így képzelhető el az ember BELSŐ 
FEJLŐDÉSI ÚTJA, melyet csak lépésről, lépésre, 
nem sietve –––– nehogy közben utat tévesszünk –––– de 
éberen és következetesen járnunk kell! Azonban 
egymást segítve szükséges a km-köveket kijelöl-
nünk, közös bölcselettel, mert az alvás ideje már 
lejárt! Azt is tartsuk szem előtt, hogy a Magyar 
nem Hisz, hanem Tud, hiszen mi a tudás népe va-
gyunk! 
 
Végezetül álljon itt eleink ősi szkíta életfelfogását 
összesítő néhány sor jó példaként: 
 

Ö S K Ü  
 
Nem ártok Neked, Magamért felelősséget vállalok, 

 
Nem függök Tőled, Véled egyenrangú vagyok, 

 
Nem hazudok Néked, Véled tisztán szólok, 

 
Nem alkuszom meg Veled, 
Küldetésemben vagyok, 

 
Életemben Föld Anyánkkal, Ég Atyánkkal, 

s Véled Egy Vagyok! 
 
 

    
 

A Vizsolyi Biblia (Károli Gáspár, 1590.) 


