
- 6 - 

Pável Márta 

MILYEN LEHET AZ EMBERISÉG KÖZELJÖVŐJE? 

Nem Nostradamust szeretnék játszani, hanem a lelkiségemnek 

megfelelően előre gondolkozni, hogy mi várható az elkövetke-

zendő évtizedekben az emberiség jövőjére nézve. Itt most nem 

arról van szó, hogy riogatni akarok, és arról sincs szó, hogy a 

felmelegedés, a mesterséges intelligencia veszélyeiről, meg kü-

lönböző természeti elemekről és járványokról, és egyéb világpusztításokról írjak. 

Ezek akár jogosak, akár nem, írnak róluk mások. 

Mi a cél? 

Inkább arról szeretnék együtt gondolkodni az olvasóval, hogy a mai spirituális lelki 

fejlesztés hiányában, a cél nélkülivé vált világban mi lesz az emberiség állapotával. 

Hogy hogyan és meddig bírja a kialakult nihilt. A kérdés az, hogy így — akár lelkileg 

is — meddig bírja. Ez nagyon sok mindentől függ. Sok kritérium van, pl. olyan em-

berek léte, akik jó célra irányítanák az emberiséget, felfedeztetnék az igazi értéke-

ket, főleg azt, hogy ki is igazából az ember. De rájuk hallgatni is kellene, s ebbe az 

irányba kellene fordulni az oktatásnak és a nevelésnek is. 

Amiket alább említek, ha nem változnak meg jó irányba, semmi esélye sincs a cél-

talanná vált és okafogyott emberiségnek a fennmaradásra. Ezt rövidesen be fogják 

látni, mert nyilvánvalóvá válik az, hogy egyre rosszabb lesz minden, lassan csúszik 

bele az emberiség a végbe. Nem a Föld — az csak változik, lerázza magáról az 

élősködőket — , hanem ez a fajta emberiség kerül nagy veszélybe. 

Rugalmas gondolkodásra való tanítás 

Fontos, hogy milyen rugalmas gondolkodással bír a jövőben az emberiség. Ki tud-e 

lépni a materialista, esetleg téves, ma tudományosnak hitt nézetek mögül a ma 

értelmesnek mondott élet? Elbírja-e, hogy teljesen másik világra, gondolkodásra, 

életstílusra térjen át? Mennyire ismeri fel, mit kívánna tőlük a földi lét, a természet 

harmóniája, a fenntarthatósága? Újra tudja-e tanítani a gyerekeinek, hogy keve-

sebbet, takarékosabban és nem műanyag ételt eszünk, hanem amit a földünk ad, 

azt takarékosan használjuk ki? Hogy művelni és nem kizsákmányolni kell a földet. 

Tudja-e, felismeri-e az emberiség, és újra tudja-e magát programozni, hogy meny-

nyire szaporodjon, milyen céllal tegye, és hogy meglássa a célt? De ma minden 

csak a mohóságról szól, és nem úgy néz ki, mintha megtennék. 

https://nepszava.hu/1144584_sokkolo-a-fold-allapota „Riasztó adatokat közöl a 

Természetvédelmi Világalap (WWF) 2016-os Élő Bolygó Jelentése: a Földön találha-

tó gerinces fajok populációi 58 százalékkal szorultak vissza, míg az édesvizekben 

https://nepszava.hu/1144584_sokkolo-a-fold-allapota
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megfigyelt populációk 81 százalékos csökkenést mutatnak az 1970-es adatokhoz 

képest.” 

Ez függ például attól is, hogyan lehet a humánus érzést, illetve a humánus külde-

tést belenevelni a jövő nemzedékébe. Mit teljesít az emberiség, hogy lesz-e hatha-

tós oka arra, hogy megmaradjon. Számomra kérdéssé válik — s félek, hogy nem 

csak nekem — , hogy érdemes-e ezt a fajt külső és isteni segítséggel támogatni, 

esetleg tovább fejleszteni. Uo.: „Az invazív fajok elveszik az őshonos fajok élőhe-

lyét, táplálékát és egyéb forrásaikat, sokszor közvetlenül is pusztítják az őshonos 

fajokat, illetve olyan betegségeket terjeszthetnek, melyek korábban nem voltak je-

len az adott környezetben.” 

 

Akadályozó emberek, szervezetek 

Arról már több ízben írtam, hogy mi az emberiség létének az oka — ami szerintem 

isteni okra irányul — , ez az, amiben a tudományos világ nagy többségével nem 

100%-ban egyezik a véleményem. Talán inkább a teológiában, de azzal sem telje-

sen, mert sok torzulás lett mára. Egyik ilyen az alább beidézett ok, ami csak egy 

mozzanat abból, hogy miért nem egyezhetünk, ugyanis az egyház feje, Ferenc pá-

pa nekem erősen eltért, félremagyarázza a klasszikus keresztényi vonalat. Rafinál-

tan ver éket a dolgozók és az élősködők közé. 

https://petersziklaja.hu/isten-ovjon-minket-a-papai-kommunizmustol/ „És mivel 

Ferenc „konkrét következményeket” követel, szavait „konkrétnak” kell gondolni, ami 

azt jelenti: Nincs jog, nincs terület, nincsenek befizetett adók, nincsenek törvények 

és közbiztonság, amelyek az államnak és polgárainak jogot adnának megakadá-

lyozni egy migránst, aki bármilyen okból be akar vándorolni bármelyik általa válasz-

tott országba. És semmi sem akadályozhat meg senkit abban, hogy élvezze az or-

szág köz- és magánjavait, szociális juttatásait, egészségügyi ellátását, bármiféle 

támogatását és minden egyéb előnyét.” 

Hova lettek Ferenc pápa gondolkodásában a jogok és a követelmények? Az, hogy 

azt tudom levenni az asztalról, amit odatettem, s nem, amit más tett oda, mert az 

nekem lopás! A keresztény ember hívő, de nem debil, s erre senkinek sem kellene 

törekednie, hogy ezt elhitesse velünk. Nem mindegy, hogy viszonyítottan a lakos-

ság hány százalékának adok ingyen adományt. Bizonyos mértéken felül (pl. 5%) 

már nem működhet konfliktusok nélkül, s itt jóval nagyobb tömegről lenne szó.1 

Gondolkodni kéne. Ez a megközelítés nem a felemelkedést szolgálja, hanem a kol-

lektív lesüllyedést. Azon a címen, amit a pápa emleget, nem lehet a tanulatlan, 

 
1Mai számokat nézve kb. 7%, akik erre a bebocsátásra várnak, ha minden európai országot ugyanolyan betelepítőnek 
számolok. 

https://petersziklaja.hu/isten-ovjon-minket-a-papai-kommunizmustol/
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nem dolgozó, DE követelőző, többnyire agresszív réteget egy szinten emlegetni a 

szorgalmas, mindenért megküzdő pl. magyarsággal. Micsoda agymosás, tudatos 

megtévesztés ez! Nos ez is az egész emberiség pusztulását szolgálja, segíti elő, mi-

vel aki dolgozik, tanul, attól elvennék, s annak adnák, aki semmit sem tesz. Ezt Is-

ten soha nem mondta! Ezzel a pápai hozzáállással — ami egy baloldali réteg hozzá-

állása is — a küszködő, dolgozó réteg kedvét elveszi az élettől is, az igazságosság 

elve is sérülhet, egyházi támogatással. Hála Istennek, nem mindenki gondolkodik 

így. Ha így lenne, az egyik legnagyobb baj lenne, mert a feszültségkeltéssel növelik 

az ellenállást, a felbujtogatott migránsok részéről az agressziót is, ezzel akár kiszé-

lesedő polgárháborúkat is előidézhetnek, s ez is az eddigi rend felborulását, az em-

beriség pusztulását segíti. 

Vissza a magasabb szintű megközelítésre 

Maradok annál — s nem hinném, hogy tévedek — , hogy az ember létének a célja a 

visszaemelkedés, mivel Isten lehetőséget adott minden tőle eltávozott lénynek a 

maga szintjén való életének a megélésére, illetve, hogy olyan sűrűségű és olyan 

minőségű anyagi világban szülessen meg, amilyen az ő lehetőségeinek megfelelő. 

Ami számtalan féle életnek megfelel, és ami a sokrétegű fejlődését elősegíti. Az 

élőlények, az emberiség azt a Földet, amit ural, valamifajta javulás vagy önretorzió 

miatt kapta. Az alábbi idézetben sokféleség és kissé zavartság látszik a célt illető-

leg. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_%C3%A9let_%C3%A9rtelme_(filoz%C3%B3fia) 

„Az élet értelme mélyen keveredik a létezés, az öntudat, a boldogság filozófiai és 

vallási értelmezésével, és olyan elméleteket érint, mint a szimbolikus jelentés, onto-

lógia, érték, cél, jó és rossz, szabad akarat, elméletek Istenről, Isten létezése, lélek, 

halál utáni élet. A tudományos munkák közvetettebbek, a világegyetemről való em-

pirikus tények rögzítésével a tudomány keretet és változókat ad a kapcsolódó viták-

hoz. Egy alternatív, nem kozmikus/vallási eredetű, emberközpontú kérdés a „Mi az 

én életemnek az értelme?” Az emberi lét értelmére vonatkozó kérdés értéke 

a végső valósággal, az önazonossággal vagy a szenteltség érzésével egyeztethető 

össze.” 

A célt illetőleg — amiben nincs általános közmegegyezés — bármilyen véleményt is 

nézek, elmondhatom, célt tévesztett az emberiség. 

A földi lehetőségek felismerése 

Azt, amit ma azzal a Földdel tesznek, amit lehetőségként, élettérként kaptak, az 

minősíthetetlen. Most az a kérdés, hogy ha kissé sci-fisen nézem, ez is benne 

van/lehet ebben az egész tervben, hogy kapunk egy kivételesen jó bolygót, s kér-

déssé válik, mennyire intelligens a kialakult faj, megérti-e az értékét, mit tesz vele. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_%C3%A9let_%C3%A9rtelme_(filoz%C3%B3fia)
https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9tez%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96ntudat&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Boldogs%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Nyelvi_jelent%C3%A9s&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ontol%C3%B3gia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ontol%C3%B3gia
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89rt%C3%A9k&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9l
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szabad_akarat
https://hu.wikipedia.org/wiki/Isten
https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9lek
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAlvil%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1gegyetem
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Empirikus&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Empirikus&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9ny
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A9gs%C5%91_val%C3%B3s%C3%A1g&action=edit&redlink=1
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Látható, nincs sem felismerés, sem felelősségérzet, nem becsüljük meg a kivétele-

sen jó bolygónkat. Igaz, az is szubjektív, kinek melyik bolygó a jó, nem biztos, 

hogy mindenkinek ez a jó hely, mert akinek például oxigén helyett metánra épül az 

élete, vagy teljesen más, és semmi köze nincs a szénalapú élethez, vagy nincs is 

neki szüksége ilyen anyagra, mint amiben mi mozgunk, annak nem biztos, hogy ez 

annyira príma, elsőrangú bolygó, mint ahogy mi ezt magunknak gondoljuk. Tehát 

mindenki a maga szintjén minősíthető, de nekünk — mivel itt alakultunk ki — test-

reszabott, így nagyon jó ez a bolygó. Ha összehasonlítjuk a Marssal, akkor nekünk 

az nem túl jó, de nem tudhatjuk, hogy a Marson esetleg a föld alatt vannak-e lé-

nyek, akiknek a saját bolygójuk az ideális stb. Summázva minden életnek, lehető-

ségnek azt kellene maximálisan megbecsülni, ahol van, ami az életfeltételeit bizto-

sítja. Az is elgondolkodtató, hogy — ha úgy nézzük — az emberi élet egyfajta 

szentség, és mindenkinek joga van a szabad, magas szintű, méltóságát biztosító 

élethez. Kérdés, mennyire teszi lehetővé ezt a többi ember, törődnek-e a másik jo-

gaival. Egyre inkább nem! Nagyon nem! Ez is egy ok, hogy ne maradhasson fenn. 

https://mek.oszk.hu/00100/00162/html/bioeth1.htm „Mit jelent az "élet szentsége"? Nem 

szabály, hanem értékmegállapítás, kifejezi az élet védelme fontosságának súlyát. 

Azonos értelmezésétől sok döntés függ. Az élet értéke adottság, nem emberi meg-

egyezés, elismerés vagy eredmény gyümölcse. Kölcsönként kaptuk, védeni és fej-

leszteni kell, felelősek vagyunk érte. Kinek? Teremtmények vagyunk, adományként 

kaptuk, méltósága nem embertől ered, Istenre vezethető vissza. RK erkölcsi meg-

győződés figyelembe veszi a természettörvényt is, az értelem fényében az élet ér-

téke, méltósága felismerhető, annak "szentsége" értelemmel felfogható”. 

Szociális, humánus, spirituális érzék hiánya 

Nekünk, embereknek együtt kéne élni, összetartva (s nem egymás ellen harcolva), 

mivel hasonló szintű lelkünk van, hasonló szintű világot akartunk. Együtt kéne ösz-

szefogva egymást fejleszteni, segíteni. Ma úgy tűnik — legalábbis számomra — , 

hogy leépülés/leépítés van. Ez ismét felveti bennem azt a kérdést, hogy érdemes-e 

ezt a humanoid fajt, aki egyre inkább materialista, egyre inkább lélektelen, egyre 

inkább önző és egoista, megtartani. Igaz, van egy kisebbség, aki a humánus külde-

tését teljesíti, akikben a humánus érzés erős szociális érzékkel, szeretettel párosul. 

Ez a kisebbség nem mindig a támogatottak közé tartozik, sőt sok támadás éri őket. 

Főleg, ha nem fizikailag, hanem spirituálisan cselekszik, akkor még talán a tömeg 

megítélése szerint a nem normális kategóriába is kerül. Hallgatnak-e erre a kisebb-

ségre? Látszólag nem! 

A humánus küldetés is sokféle lehet, mert például a spiritualitás fejlesztése, a há-

rom dimenzió túllépésére való törekvés, a nem látható világok felé az ember érzé-

https://mek.oszk.hu/00100/00162/html/bioeth1.htm
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kenyítése elkerülhetetlen lenne. Ha az emberek érzékennyé válnának és felfognák a 

megmaradásunk érdekében, hogy a transzcendens világ felé is nyitva lehetünk, ak-

kor elképzelhetetlenül sokat tettünk. Ennek több építő vonzata is lehetne. Rákér-

dezhetnénk az univerzum 3. dimenzión kívüli tudására, és megértenénk a választ, 

így vissza tudnánk építeni a világunk javára… ez is elképesztő fejlődés lehetne. A 

Földön is jobb élet alakulhatna ki, mert ezzel a szeretet növekedne, a többi ember 

szerencsétlensége, nyomora nagyobb részvétet váltana ki. Segíteni akarnának az 

embertársaiknak. Legelőször is a kenyéradáson kívül úgy kellene segíteni, hogy a 

legmagasabb szinten tanítani kellene, lelki elitet kellene képezni, meggyőzni őket 

arról, hogy ki és mi az ember. Hogy milyen ismeretlen és végtelen lehetőségei van-

nak, hogy milyen potenciálok vannak arra, hogy tovább lépjünk. Ezt tapasztalataink 

szerint a lehető legnehezebb ma elérni. Erre csak pár tanító lenne képes, a többi 

azt sem érti meg, hogy most miről beszélek. 

TÚLLÉPVE gondolkodni… 

Tegyük fel — erősen más és újszerű az, amit most írni fogok, és a háromdimenziós 

szinten nem bizonyítható, így csak hipotézis, de más megközelítésben (túllépve a 

kockafejűségen) viszont már valóságos az a tény —, hogy minket az Isten fejlet-

tebb lényei segítenek különböző módszerekkel. Ezt, ha valaki spirituálisan érzé-

kennyé tette magát, simán megtapasztalhatja. A Biblia is említ például angyali je-

lenségeket, akik az emberiségnek sugalltak, segítettek stb. Nekünk ilyen spirituális 

angyali jelenség a sas-lét, akik 5 dimenziós fényes „angyali” lények, akik kapcsolat-

ba lépnek azokkal, akiknek erre képességeik lettek/voltak. A TÚLLÉPÉST gyakorolva 

mi is ismerjük ezeket a lényeket, Ők nagyon nagy segítségünkre vannak. Ugyanak-

kor vannak Istennek sokkal fejlettebb lényei is, például Szűzanya, Szent József, 

Szent János, A. Szt. Teréz2 stb., akik a köztudatban beszorultak a szokásos vallási 

keretek közé, de ha valójában szemléljük a dolgokat, sokkal nagyobb erők, mint 

bárki is eddig gondolta volna, és nagyon nagy segítségünkre vannak. Ezek a dolgok 

a tudományoskodó világban rémisztőnek hatnak, elutasítottak, komolytalanok, s ez 

a hozzáállás akadályozza a fejlődésünket, az emberi faj megmaradásának lehető-

ségét is. Más, szemnek nem látható dolgok is vannak, valóságosabbak, mint ez a 

látható világ, csak meg kellene hallani. Közhely, de ha valaki süket vagy nem is 

akar hallani, annak lehet nyugodtan hegedülni, nem fogja fel, hogy szól a zene. De 

ha valaki erre a szintre edzette a lelkét, akkor már érzi a más dimenziók, a transz-

cendens világ „zenéjét”, és ezzel már meg lehet alapozni a „száguldásunkat”, a jö-

vőnket. 

 
2Csak a földi dimenziókat figyelembe véve. 
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Itt az a kérdés, mi lesz a jövőben? 

Az emberiség egyre inkább süket és vak, olyan, mint a három majom távolkeleti 

ábrázolása: nem hall, nem lát, nem beszél. Nos az utóbbi nem igaz, mert sajnos 

nagyon is sok butaságot beszélnek. Felmerülhet a kérdés bennem, de ez nem azt 

jelenti, hogy Istenben is felmerül, mert benne több szeretet, irgalom van, Isten 

sokkal magasabb szinten működik… tehát ismét: felmerül bennem a kérdés, illetve 

a félelem, hogy érdemes-e az emberi fajt tovább támogatni, vagy hagyni, hogy 

magukat kinyírják, amit már többször megakadályoztak Isten lényei. Indirekt forrá-

sokból tudjuk, hogy sokszor megrongálódtak az atomtöltetű rakéták (amin mindig 

jókat derülök), stb. 

Mit kellene tenni, min kellene változtatni, hogy érdemes legyen az intelligensebb, 

értelmesebb lényeknek a jó szándékát megőrizni, segítségüket élvezni? 

Az emberiség racionalitásával baj van, illetve többnyire nem tudják felismerni a 

szemüket kiszúró dolgokat, sem egymás mellé tenni az elkövetett tetteket és kö-

vetkezményeiket. Sokszor a vakvilágba hadakoznak, és azt hiszik, hogy így jó. Kü-

lönösen a politika által vezérelt — nem minősítem — egyének ilyenek, akik időnként 

akár minimális iskolai végzettséggel kerülnek magas pozícióba. Pénz van, és onnan-

tól kezdve lehet hülyeséget beszélni, beszéltetni. Például, hogy színész is lehet ál-

lamfő… biztosan „ért hozzá”, és az a baj, hogy szakképzett politikusokat nemigen 

alkalmaznak. A tömegnek nincs arra igénye, hogy nívós, képzett legyen, elég nekik, 

ha nagyszájú, hazudozó, esetleg jópofa, vagy jól néz ki. Látható az igénytelenség, 

esztelenség. Mondjuk meg is érdemli a nép azt, amit ezután magára hozott. Sajnos 

nem ismerik fel, hogy a létünk a tét, mert egy ilyen gazdaság-, erkölcs- és pszic-

hégyilkos politikus rengeteget lökhet az amúgy is a szakadék szélén álló emberisé-

gen, lásd Sztálin, Hitler stb. Lássuk be, minél nagyobb a hatalmuk, annál nagyobb 

a lehetőségük a károkozásra, és teszik is. Tőlük ered a rongálás nagy része, az, ami 

a tudatunkat éri, ami az emberiséget képtelenné teszi arra, hogy fejlődjön, sőt 

szisztematikus politikai irányultságú agymosásokkal még csak rontanak a leépült 

állapoton. Ha lenne — de nem tudok ilyenről — egy jó, korrekt, talpig becsületes, 

állandóan igazat mondó politikus, aki netalántán még Istent is képviseli, egyenesen 

csodaszámba menne. Ha lenne, nem túl hosszú életre számíthatna a nagy ateista 

világban, mint egy bogarat, kollektívan igyekeznének pályatársai eltaposni és lehe-

tetlenné tenni. Meg lennének számlálva a napjai, mert — ahogy szokták mondani 

— sok lúd disznót győz, tehát azt is be kell látni, hogy így működik. 

Vajon kire számíthatunk?  

A teológusokra, a lelkipásztorokra kellene, hogy számíthassunk, de sajnos úgy tű-

nik, hogy nagy részük — lásd fenti Ferenc pápa részt — egyezik a liberális világgal, 
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már ott és nem Istennél akar jó lenni, érdekei odahúzzák. Innentől kezdve rájuk 

sem lehet teljes mértékig számítani, mert vagy kihűlt, formai a hitük, vagy más 

dominál, pl. a rang vagy a pénz. Az, hogy az emberiség igaz, szentéletű fejleszté-

séhez a tudatukat a transzcendencia áthassa, csak álom. Már nagyon úgy néz ki, 

nem fogják megtenni. Felőlük remény nem várható, persze vannak elhallgattatott 

kivételek is. 

A Krisztus utáni 2000 évben kik voltak azok, akik főleg fejlesztették az emberisé-

get? Főként a szentek, s most lényegtelen, hogy anonimek voltak-e, vagy felismer-

ve, elfogadva éltek. Atommáglya fényük kellett, hogy legyen, amivel besugároz-

ták/besugározzák most is a világot, próbálták az emberiséget szinten tartani. Ők 

azok, akik az életükben a szenvedéseket elviselve, akár a gyalázkodásokat is tűrve 

az égre nézve világították Isten fényét, hogy a többi ember ne botorkáljon, hanem 

lásson. Nagyon tisztelem ezeket a szenteket, főleg, hogy tudom, milyen óriási po-

tenciák Ők. (Mi, akik hisszük és tudjuk — Isten és szentjei segítségével — az Isten 

valóságát és a másik létet, a létünk okát, és hogy hova megyünk, honnan jöttünk, 

másként élünk.) Nagyon sok kellene hogy legyen a szentekből, mert az általános 

lelki állapot igen alacsony szintű. A transzcendens lét vonzását követve minél töb-

bet tudunk meg, az ego és az emberi lét összetöpörödik, annyira kicsi az elfoglalt 

helyünk. Ezt a többség nem fogja fel, a megoldás ellenük az, hogy „süket békát” 

kell játszani, nem szabad odafigyelni azokra, akiknek az agyi kapacitásába ezek a 

dolgok nem férnek bele. Nehéz és felelősségteljes feladat az emberiség szellemi, 

spirituális szintjének az emelése. Meg kellene tanítani az emberiséget az önfegye-

lemre, az önismeretre, a lényeglátásra, és érzékenyíteni a lelki intelligencia kifej-

lesztésére is. Az emberiség jövője ezen feltételek megvalósulásában lehet, ahol így 

kifejlődne az egymás iránti szeretet, felelősségérzet, harmónia. 

További kérdésem: a mai elkeserítő spiritualitású, lelkileg is nívótlan emberiséget, 

ezt a fajt érdemes-e tovább — esetleg külső behatásra — fejleszteni, vagy hagyni 

kell, hogy visszasüllyedjen az állati szintre, amihez a többség elég közel áll, leg-

alábbis lelki intelligencia tekintetében vagy erkölcsiségben? Ha az emberiség engedi 

magát leépülni, ismét jöhet a fáramászás. Talán az utolsó pillanatokban vagyunk, 

még van lehetőség visszafordulni. A még szép világunkban — amit még nem sike-

rült teljesen tönkretenni — lehetőséget kellene adni az ezt igénylő embereknek, 

hogy fejlődjenek, de nem úgy tűnik, hogy ez tömegesen megvalósulhatna. 

Van még egy fontos tényező is — ami szintén felelősség — , mert dőreség azt gon-

dolni, hogy a Földön mi vagyunk az egyetlen intelligencia, mert a szemünkkel mi 

többet nem látunk. Az univerzumok a lények elképzelhetetlen számossága miatt 

abszolút kihasznált állapotban vannak, így a Földön is — igaz, nem teljesen ebben a 
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dimenzióban — lények sokasága él. Lehet, hogy az ő létterükben is kárt okozunk3, 

még ha nem is teljesen tudja az ember tönkretenni a lehetőségeket, de részben 

érintettek lehetnek. Pont ezért vigyáznak velünk, ismerik az emberiség agyi kapaci-

tását. (Mi is kerítést húzunk a betörő vadállatok ellen, hogy a terményünk megma-

radjon…) Az egész világegyetemben, mindenhol valamiféle élet lehet, elképzelhe-

tetlen számú és minőségű variációban. A kérdés az, hogy mennyi másfajta lény 

lehet a közelünkben, és mennyire érintettek a tetteink nyomán itt a Földön, akiket 

mi direkt vagy indirekt módon, de szenvedtetünk. Meggyőződésem, hogy sokan 

vannak, és hogy ez a nagyon lehangolt emberi működés azért nem pusztult még el, 

mert ők valahogy segítik, illetve meg akarják óvni a világunkat. 

Igen, van pár ember a korunkban, a Földön, igaz, nem túl sok, aki ezekkel a lé-

nyekkel valósan kommunikál. Hogyan? Lélektől lélekig, spirituálisan, sokféle módon 

lehet kommunikálni. Mégis, érezvén a feszültség egy fajtáját, az kérdés, hogy ér-

demes-e nekik globálisan segíteni az embereket, vagy olyan dolgok jönnek, ami a 

primitívebb részét hagyja, hogy kipusztítsa magát, vagy jobb képességű, robotra 

fogható állati létbe süllyedjen.4 

De nem minden úgy logikus, ahogy pillanatnyilag látjuk, vagy a korlátozottságunk 

miatt nem láthatjuk a logikáját még… 

Most például nézzük meg ezt a járványt. 

Ez a COVID-19 járvány nem ész szerint, nem lustaság, erkölcsösség szerint pusztít. 

Látszólag nem ilyen tényezők a motivációi, inkább a szervezet milyensége lehet a 

mérvadó. Persze ezt is elemezgetni lehetne. Egy biztos, most nem a butákat pusz-

títja, hanem a genetikailag sérülteket, betegeket, időseket, olyanokat, akiknek va-

lami oknál fogva erre hajlamuk van. Ha gonosz lennék, azt is gondolhatnám; akik 

ellátást igénylenek, vagy hamarosan fognak igényelni. Sajnos korlátoltak az infor-

mációink, így nem lehetünk elég okosak ez ügyben sem. Még nem tudjuk, hogy ez 

milyen alapon betegít meg, de — szerintem — egyben biztosak lehetünk, valami 

szelekció történik. Úgy gondolom, ez nem az emberiség szellemi jobbítása érdeké-

ben alakult ki, hanem megtizedelése miatt. De hát sajnos ez olyan, mint a háború, 

ott is hasonló szelekció volt, nem maga dönthetett valaki, hogy megy-e a háború-

ba, hanem erőszakkal kivezényelték. Én úgy érzem, ha nem pusztultam el a 

Covidban (s én túléltem…), jön az élethez való jogom megsértését, rajtam való 

indirekt erőszak elkövetését jelentő, beadandó oltás (mint a háborúba mész vagy 

„lelövünk”… lehetetlenné teszünk, orwelli világ?). Aminek nem várták meg a kifutá-

 
3Pl. lelki durvaságból, ölésekből stb. eredő negatív, rossz energiákkal, diszharmóniával. 
4Kérdés, mi is a robot; naponta a többszázezer csirke csőrét levágni, vagy szalagon 8 órában ugyanazt az alkatrészt befor-
rasztani, vagy nonstop lehulló leveket összeszedegetni…? 
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si idejét. Mit fog tenni velünk? Hol van a saját életemhez való jogom? (Mert ha be 

is oltatnak, akkor is hordozhatom, fertőzhetek másokat a ruhámmal stb.) Az oltás-

ról eleinte azt mondják, ingyen van, meg önkéntes… s majd kapsz egy oltási iga-

zolványt stb. Ez nekem az eddig megélt legsúlyosabb tett az emberiség szabad 

akarata ellen, innen ki szabadít meg? A leépült (birkaszelleművé tett) emberiség 

kiszolgáltatja magát a mindenkori hatalomnak, innen csak a tudatunk/lelkünk, spiri-

tuális erőnk legmagasabb szinten való működésével menekülhetünk meg. 

Konklúzió 

Azt nem gondolom, hogy a Föld, mint bolygó, el fog pusztulni, mert miért tenné? A 

GAIA jó, ideális, állni is fog, ahhoz túlságosan bolondbiztosra van elkészítve, hogy 

az ember bármi módon is lényegesen tönkre tudná tenni. Igaz, azt meg tudja tenni 

az ember, hogy lakhatatlanná teszi, majd pár millió év múlva a Föld meggyógyul, 

és újraépíti magát és a lényeket, ahogy már eddig is sokszor tette, s ezt reális vari-

ációnak tartom. Főleg azért, mert — mint a fentiekben hosszasan leírtam — semmi 

pozitívat nem lehet tapasztalni az emberek viselkedésében, attól a minimális számú 

embertől eltekintve, akik tényleg felmérték a lényeget. Sajnos, ha az utolsó lépése-

ket is megtesszük, valószínűleg rövid időn belül a saját létünket biztosító tényezők 

határátlépésével a pusztulásra ítéltettünk. 
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