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A Kárpát-medence tájtemplomában, ahol gyógyvízbõl is több fa-
kad (ill. fakasztható), mint a földkerekségen együttvéve, evilági 
valónk szellemi rezgése, vagyis kozmikus valóságunk szelle-
mi vezetõje, Szûz Mária olyan bõségesen adja szeretõ intéseit, 
mint sehol másutt. 

Égi Édesanyánknak csak az utóbbi kétszáz évben hitelesnek 
nevezett jelenéseit is sok volna felsorolni, mert anyai intései már 
ezres nagyságrendûek. A Kárpát-medencei üzenetek csak rit-
kán szöveges intések, akkor is nagyon rövidek és tömörek, 
mint Csíksomlyón: „Gyertek, látásom van.” A hosszú szöve-
ges magyarázó intések a nyugati világ értetlenségének szól-
nak. A világon eddig végbement jelenések helyeit a legmaga-
sabb rendû szakrális földrajz köti egybe a lélek a földi létben 
lehetséges legmagasabb beavatási fokával. Az utóbbi húsz év-
ben több mint kétszáz Mária kép és szobor könnyezett vért 
– nullás vért. Vér = tudatminõség, tovább = isteni tudat. A 
nullás vér mindenkinek adható, azaz: ADJ! Mindhiába, a ma 
embere nem akarja tudni hol van, és miért. Az üzeneteket 
megérteni, vagyis a Bölcsesség Istenasszonyát méltóságába 
visszahelyezni csak egyénileg lehet. Az Istenanya tisztelete a 
Teremtõ és a természet tisztelete, az életet alkotó négy õselem 
tisztelete is. Ma nem tiszteljük a négy õselemet, és az ezekbõl 
épülõ testünket sem.

Hol van az a tudatszint, amelyet Theophylaktos Simokattes 
így ír le: „A tüzet, a levegõt és a vizet tisztelik, a földnek verse-
ket dalolnak, de csak azt imádják, aki a létezõ mindenséget al-
kotta, s ezt Istennek nevezik.”

Alig százötven éve, hogy elért bennünk a nyugati társadalmak 
tébolya; hogy az életet alkotó négy õselemet zsarnoki módon 
próbáljuk kordában tartani és kirabolni. Rákényszeríteni aka-
ratunkat az egész Teremtésre: a vízfolyások eltérítése, az erdõk 
nyakló nélküli irtása, a végeláthatatlan szennyáradat visszaere-
getése a természetbe, a mellénk rendelt állatvilág példátlan gyil-
kolása stb. 

Nem a modern civilizáció teljes elvetésérõl van szó, hanem an-
nak az igen mély érzelmi kötésnek a felébresztésérõl, amely min-
ket Földanyánkhoz, ezen belül a Kárpát-medencéhez köt.

Ami ebben a gócpontban történik, az hat ki a perifériák-
ra. Ezt többek közt a Habsburg hatalom-iparosok is tudták és 
kegyetlen tudatossággal pusztítottak mindent, ami ezen a terü-
leten a fizikai és szellemi térben tartást ad. (Nyelvünk és valós 
történelmünk pusztítása, szent helyeink lerombolása, beleért-
ve Szûz Mária- és Boldogasszony-szentélyeinket, Szent Margit 
koporsójának összezúzása, a Szent Korona átalakítása, a Föld 
utolsó csillagvárosának lerombolása, stb.) Sajnos ez a sorozat 
nem szakadt meg a Habsburgokkal.

Figyeljük meg, hogyan változott a világ a fejünk fölött eb-
ben a FELiratban, vagy inkább a szavak mágiájában. 

Somlósi Lajos

BEVEZETÉS AZ ALACSONYFREKVENCIÁS
ÉS A FREKVENCIÁKON TÚLI GEOBIOLÓGIÁBA
A CSIPKERÓZSA, A KÖKÉNY ÉS A GALAGONYA

TAVALYI VIRÁGBABORULÁSA ÜRÜGYÉN

 ASSUNTA1 EST IMPERATRIX ORBIS UNIVERSI
 AUSTRIA EST IMPARARE OMNIUM UNIVERSALIS 
 AMERICA EST IMPARARE OMNIUM UNIVERSALIS 
Aztán egy mondat a nagyhatalmi politikában magukat 

„illuminátus”-nak mondóktól, akik a megszerzett féltudást a 
hatalom érdekében használják: 

Aki Kelet-Európát uralja, uralja a Világ-szigetet is; 
Aki uralja a Világ-szigetet, uralja a Világot.

(John Halford Mackider után
Zbigniew Brzezinski igazán „illuminált” vallomása.) 

Mi élünk a Föld szívcsakrájának közelében, így feladataink 
is ehhez kötõdnek. Itt az egyén misszióját is annak a népnek a 
missziójával kell összehangolni, amelynek fia. A magyarság nem 
származást, hanem tudatállapotot, belsõ értéket jelent. A ma-
gyarság csak akkor tud fejlõdni, ha az egyén és a nép szint-
jén is képes a példamutató áldozatra, áldozatra kész, felté-
tel nélküli szeretetre. Amíg a Kárpát-medencében kétség 
uralkodik, addig a világban is kétség uralkodik. Azt azon-
ban mindannyiunknak önmagával kell eldöntenie, hogy hol 
kezdõdik a vakhit, a személyes megtapasztalás vagy az egyé-
ni hitvallás és a bizonyosság. 

Óriási az a misztérium, ami a magyarságban a Boldog-
asszonyához való ragaszkodásában még mindig él. Õt csak a 
magyarság nevezi Boldogságosnak és Szépnek. Mária a hite 
miatt Boldogasszony. 

Boldogasszonyunk = (energetikailag egyenlõ) Regina 
Hungarorum = Mária Király = Életfa; Mária = Élet, vagyis 
az élettõl függ az élet! 

Az Életfa itt él köztünk mindig, ennek semmi szüksége 
sincs sem hitrendszerekre, sem tudományra… A hitnélküliség 
öntörvényû és embertelen. Az Istenanya nélkül elárvul a vallás, 
egész népek és az ember. A Teremtõ Istenanya kiveszett a jog-
rend szerint élõ népek tudatából és vallásából. 

Ha a magyarság összefogna, engesztelõdne és megbocsá-
tana, a Földet menthetné meg! Ha az egyén nem gondolja, 
mondja és cselekszi ugyanazt, akkor ott nem a Regina Hunga-
rorum jelenik meg, hanem a legvadabb démoni energiák. A Re-
gina Hungarorum fénylõ energia-perdületének függõleges met-
szete egy ember nagyságú kettõs kereszt, vagyis az Életfa, amely 
minden gonoszságot a testbõl kisöpör. 

Az Életfa és az Élet tisztelete a természetet és a testünket al-
kotó négy õselem tisztelete, ami saját fizikai testünk templom-
má történõ újraalakításával kezdõdik. Testünket megbecsül-
ni és dolgoztatni kell. Addig teljes tévút minden szellemi út, ima 
vagy meditáció, amíg a fizikai testet nem tisztítottuk és dolgoztat-
tuk meg. Szellemi erõ csak akkor léphet be, ha a fizikai test erre 
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fel van készítve. A fizikai test meg csak akkor léphet elõre, ha ez 
a lélek és a szellem szintjén már eldöntetett. 

A magyar ember belül tiszta kell maradjon; folyamatosan sa-
ját templomában kell tartózkodjon. Csak a belül tisztátalan vádol-
ja a másik tisztátalant. Aki belül tiszta, az nem foglalkozik a másik 
tisztátalanságával, más dolga van. 

Jelen pillanatban tömegek szédültek az autó-TV-számító-
gép „szenthárom-ságába”. Kapaszkodva a tolható bevásárló-
kosárba, mint az imazsámolyba a fogyasztás katedrális méretû 
templomaiban. A test templomát elszennyezzük az élelmiszer-
nek mondott, halott anyagok tömegével. A fizikai síkon szeny-
nyezett embertõl nem lehet elvárni, hogy lelki és szellemi síkon 
tiszta legyen. Aki nem eszik élõ anyagot, az ne várja az ébredést 
vagy a beavatást. A szennyezett és materiális ember a félelmet 
nem engedheti el.

Az elemek már nem élnek, erejükbõl még annyira telik, hogy 
a Teremtõt újra felismerjük. Az elemek olyan pusztító erejét zú-
dítottuk magunkra, hogy kénytelenek vagyunk ébredezni. Föld-
anyánk folyamatos frekvenciaváltását éljük tudattalanul. Most itt 
van az átformáló erõ, de mi nem vagyunk hajlandók lemon-
dani semmirõl, pedig élethelyzeteinket tényként kéne elfo-
gadnunk. Ha élethelyzeteink megoldásában nem vagyunk 
hajlandók az anyagi világból kilépni, akkor a változások a mi 
részvételünk nélkül zajlanak, így a fizikai szinten fájdalom-
ként és betegségként jelentkeznek. Ami nem tetszik a mai vi-
lágban, az életünkben, azt úgy tüntethetjük el, hogy mi ma-
gunk megváltozunk. Már a XVIII. században Chaldini német 
fizikus a hegedûjére helyezett vékony fémlemezeken a vál-
tozó homokformákkal bizonyította, hogy más-más frekven-
cia más és más formát hoz létre. Vagyis minden megvalósult 
forma saját frekvenciánk eredménye: ha mi változunk, a vi-
lág is változik! Most meg kellene érteni, hogy a modern em-
ber nem a fejlõdés csúcsára érkezett, hanem katasztrófa elõtt 
áll, mind materiális, mind spirituális szinten. 

Kizsigerelt Földanyánk öngyógyító frekvenciaváltása akár sze-
líden, hosszú idõ alatt is végbemehetne, de jelenlegi éretlen ter-
mészetünkkel arra ítéltük magunkat, hogy egy ismeretlen világ-
ban éljünk, az univerzum törvényeinek teljes elfelejtésével, így 
a gyors változások lehetõségét teremtjük meg és fokozzuk 
tovább. Elértük, hogy idegenként élünk egy ellenséges világ-
ban, amelynek egyetlen öngyógyító rezdülése mindenestõl 
idézõjelek közé teszi mindazt, amit jelenleg filozófiának, val-
lásnak, mûvészetnek és politikának hívunk. 

Ha szeretetteljessé válik a világ, az kevesebb áldozatot, ha 
harciasak maradunk, az sok áldozatot követel. A szeretetteljes 
gondolat és cselekedet jó irányba viszi a világot. Ahogy ma a 
többség viselkedik, annak háborúk és természeti katasztrófák 
a következményei az áldozatok sokaságával. Az ember intel-
lektuális szörnyetegként pusztítja a Földet, az ártó szenvedély tö-
megméretekben és ünneplõben adja el magát. Tömegekbõl fog 
elementáris õserõvel kiszakadni a Földnek és az Égnek tiszteletet 
adni akaró ösztön, ha a sötétség és a csend beáll. 

Földanyánk frekvenciaváltásaikor az állatvilágot néhány nap 
alatt megérinti a magasabb tudat, a növényvilággal vele él, csak 
az ember nem érti az üzeneteket, és nem akar változni. Nézzünk 
most a természet nyelvén írt kegyes üzenetekbõl néhányat a múlt 
év tavaszáról. Többek közt ilyen, ahogy az amúgyis gyakran szom-
szédságban élõ három rózsaféle: a csipkerózsa, a kökény és a ga-
lagonya hordozta még a múlt évi termését, amikor levelet haj-

tottak, illetve virágba borultak. Virág és termés; jin és jang, nõi és 
férfi princípium egyidõben, ugyanazon a növényen, átnyúlva az 
évkörön. Azért, hogy létezõ tulajdonságainak összességérõl 
adjanak tanulságot és láthatóvá váljon, hogy a létezés idõben 
és térben semmilyen rögzített, változatlan és nyugvó formát 
nem tûr meg. Mindhárom fácska emberemlékezet óta a maga-
sabb tudat üzeneteinek hordozója. Mózesnek az égõ csipkebo-
korban jelenik meg a Teremtõ. Eroszt a csipkebokor tövében 
csípi meg a méh, amikor is édesanyja, Vénusz felé sietve eltöri il-
latszeres üvegét és a rózsák vörösre, és illatozóvá változnak; az-
tán a mi idõnkbe érve: a születés barlangja körüli fehér rózsák 
már vörösek a golgotai kereszt lábánál.

A hermetikus kereszténység, a grál és a rózsakeresztes szel-
lemtudomány a rózsát a keresztre emeli, Mária pedig már ma-
ga a Titkos Értelmû Rózsa, a Rosa Mystica. Az üzenetek megérté-
séhez megint a növény lényegét hordozó õsi elixírjeink visznek 
közelebb.

A csipkerózsát természetesen a Vénusz õsprincípiuma fel-
ügyeli. (A vörös rózsáknál Jupiter is jelen van.) A rózsa elixírje ar-
ról beszél, hogy a szeretet és a szépség egybekel: Boldogságos 
Szép Szûz Mária, ahogy azt Erdélyben mondják. Ez így kimond-
va akkora erõ, hogy a testet azon mód elhagyja a gonoszság csí-
rája is. Energetikai vetülete egy tökéletes nõi száj. 

A vadrózsa szirmaiból készült elixír segít kifejezni gon-
dolatainkat félelem és ellenségeskedés nélkül. (Az elixírt is 
megõrzõ hagyomány pontosítja, hogy akkor szedjük a szir-
mokat, amikor már maguktól is hullanának, nem a szépsége 
teljében lévõ rózsáról, amikor az a szeretet és szépség him-
nuszát énekli.) A rózsa elixírje lágy hangot hoz – nem kizár-
va belõle az erõt – mindazoknak, akik hallgatóság elé állnak. 
Életet visz a monoton és unalmas hangú ember beszédébe, 
és átsegíti a végzethívõket a holtpontokon. Segít elfogadni a 
másikat, legalább az udvariasság szintjén. Elvezet a szív mé-
lyén rejlõ harmóniához és szépséghez, valamint segít az iga-
zi szépségre lelni a divatáradat közepette is. Életet lehel a fá-
radt, levert és életunt emberbe.

A csipkerózsa elképesztõ életerõt hordoz. A legádázabb 
földben és a legképtelenebb helyen is újra nõ. Ezt a képessé-
gét elixírje is közvetíti. Bírja a fagyot és a rekkenõ hõséget, az 
állatok fogát és az ember brutalitását. Életerejét a mennyei ké-
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mia adja, csersav anthocián (ami a búzavirágot kékre festi), szi-
likát, az A, C és E vitamin összhangja, melyet asztrális erõk han-
golnak. Az asztrális erõk jelenlétét tüskéi és gubacsa jelzik. Ha a 
bogyóját is használjuk az elixírjéhez, az lágyítja és táplálja a tor-
kot és mindent, ami a beszédhez és a kommunikációhoz tarto-
zik. Gyors folyásúvá teszi a vért, rendezi a has, illetve a gyomor 
káoszát és görcseit. A virág, a bogyó és a gubacs szárnyakat ad a 
léleknek, mivel rendezi a testnek a lélektõl való elhajlásait. Táp-
lálja a méhet és fokozza a férfi ivarsejtek életképességét. Segít a 
meddõségen. Amit a Vénusz felügyelete meghatároz az ember-
ben, ott a csipkerózsa is kész a segítségre. A Vénusz meghatá-
rozza az utódnemzést, az arcvonások megõrzését, a belsõ nemi 
szerveket, az erek állapotát és majdnemhogy izületesen kötõdik a 
nõi nemzõszervekhez. Bizalommal fordulhatunk a rózsához: fej-
fájás, depresszió, idegbetegségek; stressz, álmatlanság; torokfá-
jás, bronhitisz; bõrbetegségek, allergiák; rendszertelen, zavart és 
fájdalommal járó menstruáció esetén is.

Korunkban elképesztõ méreteket öltött a gyökértelenség, 
aminek a fõ oka az ember elsõ energiaközpontjának, a gyökér-
csokornak (csakrának) a szintjén lévõ zárlat. Idegenként já-
runk a Földön, nem értve annak az üzeneteit, pedig testünk 
finom ásvány- és érckötései közvetlen módon reagálnak Föld-
anyánk változásaira. 

A csipkebokor majdnem minden talajon megnõ, de legin-
kább az agyagos-homokos, kissé meszes talajt szereti, ahol még 
egy kis vas is van. Ezt a vasat felemelve magnetitté, mágnesvassá 
alakítja. A magnetitkristályba születésekor kódolódik a születé-
si hely egyedi földmágneses mezejének (rejt-) jelrendszere. Ez 
az ami visszavezeti a költözõ madarakat, a lazacot, az angolnát 
– és az embert a születési helyére, a szülõföldjére. Az embernél 
gazdagon található magnetit az idegrendszer szöveteiben, aztán 
a szemöldöknél, a nyakszirt, az ágyék és a talpak zsigereiben és 
idegfonataiban, valamint a könyék- és térdüregekben. 

Fizikai szinten a magnetit zárja a sebeket, fõleg a kéz és a láb 
sebeit, földereje fizikai erõt és igazi „földelést” ad. Jelentõs részt 
van a szeretet mágneses sugárzásában, bátorságot ad és növeli a 
férfierõt. A radiesztézia mûvészete is jórészt a testünkben lévõ mag-
netit kristályok utasításán (programozásán) alapszik.   

Minden hely mágneses módon belénk íródik, ahol az élet 
meghatározó tapasztalatait szereztük, illetve az ott szerzett tapasz-
talatok minõsége nyitja vagy zárja a test mágneses terét, az aszt-
ráltestet. Így a csipkerózsa elixírje nagy segítség ahhoz, hogy ha-
zataláljunk. A haza, illetve önmagára talált ember sugárzása más 
keresõ embert is elindít. 

Egyedülálló hangszerünk, a tárogató rózsafából készül, ez 
adja az emberi fül számára már nem hallható, alacsony vibrá-
ciójú mélyhangokat, amelyek az ásvány- és növényvilág, kobol-
dok, manók, gnómok és tündérek rezgésével harmonizálnak, 
valamint az ember szakrális anatómiájához tartozó elsõ ener-
giacsokorral. Ehhez a csakrához tartoznak az olyan lényeges 
megnyilvánulások, tulajdonságok, mint az ártatlanság, az örökké-
való gyermek tisztasága, a bölcsesség, a szûzies tisztaság, az anya-
ság szentsége, az anyagi lét biztonsága… Ezek vesznek el mind-
járt itt, az elsõ csakránál, ha a földi élet harmóniája megbomlik. 
Tehát a tárogató rózsafa-rezonanciája a Földanyát és az embert 
egymáshoz emeli.

A rózsafa szárán a tüskék jelentik a valós ismerethez való el-
jutás nehézségeit, melyeket a rózsafa vibrációja fenséges tárogató-
szóvá emel. Ha kell, rózsává változik az étel Árpádházi Szent Erzsé-

bet kötényében, vagy soha el nem hervad, mint Mexikóban az Égi 
Édesanyánk által a Tepeyac csúcsára tett rózsacsokor, a Guadelupe-
i Notre-Dame-ban idestova ötszáz esztendeje. 

A Rosa Mystica rózsafüzérének végtelen ereje nélkül nem ért-
hetnénk eleget a csipkerózsa szellemi terébõl sem. A használatának 
eredete elhomályosult. Annyi bizonyos, hogy a „Virgo Paritura” 
az egyiptomi Isis, a kelta Istenanya, a mi Boldogasszonyunk és 
az õskereszténység Mária tiszteletébõl átmentve – több száz év ti-
lalom után – a kelta Szent Bernard óriási szellemi teljesítménye és 
politikusi eleganciája révén került újra vissza a nyugati keresztény-
ség tudatába. Így vált a rózsafüzér kézbe vehetõvé. 

A rózsafüzér mágneses memóriája és öntisztítása akkor a 
legerõsebb, ha a rózsafából készült szemek ezüstláncon fûzõd-
nek! (Ma már lényegének teljes félreértése és nem tudása mi-
att akár mûanyaggá és alumíniummá züllött.)

Mária a legismertebb jelenések során (Párizs, La Salette, 
Lourdes, Fatima, Amszterdam, Garabandal, San Domiano, Me-
djugorje stb) mindig tanítja a rózsafüzér erejét. San Domiano-
ban kevesebb, mint egy kilométerre egy NATO reptér hang-
zavarától (micsoda szimbólum és hitvallás!) többek közt a 
következõket hagyja ránk: „Nemsokára, amikor a történészek 
a világ arculatát megváltoztató eseményeket keresik, fel fogják 
fedezni, hogy azok nem csaták voltak, hanem imák.”

A Mária jelenések tüneménye nem a könnyelmûen elhanya-
golható dolgok egyike, hanem meghatározó esemény, mint a 
felsõ világ segítségnyújtása. Csodás érmének megjelenése óta 
Mária-korszakban élünk (1830. júl. 18.): „Isten csak egy jelet 
ad ma a világnak, engem.”  

II. János-Pál pápa 1981-ben, Németországban a harmadik 
fatimai titokra kérdezõknek feltûnõen zavartan, elcsukló han-
gon rózsafüzérét felemelve ezt mondta: „Íme a fegyver, amely 
megvéd minket a jövõ szenvedéseitõl. Helyezze magát vissza az 
ember az Istenanya kezébe.” Még hozzátette: „Ne féljetek.”  

A rózsafüzér a Pater és az Ave számolását segítõ „szerszám”, 
„tantra” és „mantra” együtt, ami önmagában is igen elmélyült 
bölcseletre vall. Ha megfigyeljük a rózsafüzért, egy kört és egy 
egyenes vonalat látunk, ami a tradíció mélyrétegeibõl hoz fel 
egyetemes jelképet. Az egyenes a teremtõ energia (a férfi jelleg 
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ill. lehetõség) pozitív pólusa, a kör pedig ugyanannak az ener-
giának a negatív pólusa (a nõi minõség jellege ill. lehetõsége). 
A körtõl indított egyenes szár egy kereszttel kezdõdik, ez így a 
Vénusz õsprincípiumának képjele (hieroglifája). A kereszt Jézus 
halálának és feltámadásának hitvallásán túl nagy erejû mûveleti 
(operatív) õsforma. Az egy formáról induló gravitációs hullá-
mok minden információt tartalmaznak arról a formáról, illet-
ve tárgyról. A szerkesztés szabályainak megfelelõ keresztforma, 
nagyon széles skálán mozgó geobiológiai harmonizáló hatásán 
túl képes a tudatot a felsõbb valóság felé kinyitni. De ellenkezõ 
hatást is kiválthat, ha a szakrális geometria szabályait tudatlan-
ságból vagy tudatosan megszegjük. 

Ha tovább folytatjuk a rózsafüzér jelrendszerének elemzé-
sét, azt látjuk, hogy az egyenes száron 5 szem van, ami meg-
felel az alkímiai kvinteszenciának vagyis az anyag áthevítése a 
szellem által (vagy az anyag átszellemítése az Ige által). Vagyis a 
csipkerózsa virág öt szirma az anyagba születõ szellem jele is, 
vagyis az emberé. Az öt szembõl hármat közrefog két távolabb 
lévõ szem. A közrefogott három szem az univerzum szellemi 
dimenziójának hármasságát adja: az anyagi szint kételemûsége, 
polaritása önmagában hordozza a hármasság lelki és szellemi 
terét (dimenzióit). 

A rózsafüzér egyenese és köre egy máriás elemben talál-
kozik; ez a tízes rendszert hordozó körforma megtermékenyítési 
pontja a szellemi világot hordozó egyenes által. Vagyis kötés a vi-
lág látható és láthatatlan része közt; az alkimista Tûz, mûvelet köz-
ben a Mû létrehozásához. 

A kör tízes osztásrendszerben 50 szemet hordoz. Az 5 jelen-
tése mellett a 10 jelentéstartalmával találkozunk, ami az anyag-
ba születés száma. 10 = a 9 angyali kórus + az emberiség. A 9 
angyali kórus (vagy hierarchia) közvetíti az Ég teremtõ tûzét az 
emberiség felé. A rózsafüzérszemeken 53 Ave ismétlõdik. Az 
53 redukciója 8 (5+3=8). A 8 a hagyomány üdvösségszáma; 
az önmegváltás, az önmagunkra találás, a valós Én száma, ahol 
folyamatos kötésben vagyunk Ég és Föld közt. Az 5-bõl és a 3-
ból álló 8-as átjáró a Teremtõ Szentháromsága felé (3) a titkos 
tûz által (5). A szentolvasó már a szemek egyszerû elhelyezé-
sével is nagyon mély alkímiai misztériumot fed fel. A szem, va-
gyis a mag szintén Mária hordozta nõi minõség, az újraterem-
tés energiáját és lehetõségét tárja fel.

Amszterdam, 1957. május 31.: „… ez minden, a rózsafü-
zér annak, aki akarja, és aki hajlandó használni a mûvéhez, ez 
maga a Só, ez maga a Víz, ez maga a Fény, ez maga az az Erõ, 
amelynek áradásában maga az Asszony van…” 

Innen lehetne továbbfûzni a rózsafüzér bemutatását, illetve 
a „szerszám” hordozta elképesztõ lehetõségeket, de ez nem en-
nek az írásnak a tárgya. Így is elég messzirõl kell visszakanyarod-
nunk a kökényhez. 

A kökény a kelta naptárt a tavasz kirobbanó erejében, a 
polaritás elve alapján április 15-tõl május 12-ig uralja. A kelta 
papnõk a fûzvesszõ „antennájú” és kökény nyelû eszközzel, 
söprûvel repültek (révültek) egyik tudatszintrõl a másikra. Ez 
a tudatszint alászállásával minõsült boszorkányságnak, amibõl 
ránk maradt a söprû. A keresztény egyház Jézus passiójának em-
lékére kökénybõl fonja a töviskoszorút, így a kökény részt vesz 
a keresztútban és a dicsõségben is. Így a kökény segít az öröm-
teli átváltozásban, energiáját adva azoknak, akik igazukat vesz-
tették, vagy az élet folyamatában önként váltani vagy lépni sze-
retnének az önmegismerés útján. Ellenben nagyon tud szúrni, 

ha még tombol bennünk az irigység, a gõg és a harag. Ilyenkor 
még ne kérjük a kökény segítségét, sem felsõbb segítséget. 

Sokkal többen volnánk képesek az ébredésre, ha a testet 
akarattal és kitartással fegyelmeznénk. Ehhez is hívható a Sza-
turnusz, a Mars és a Vénusz õsprincípiumát tüskéi mögött ér-
zékien rejtõ kökény. Nem attól leszünk boldogok, hogy nem 
eszünk húst vagy ipari „élelmiszert”, de minden ilyen dolog el-
hagyása ébredni engedi a fizikai testet, ami visszahat a tudat-
ra, ahol a felsõ világot közelebb tudom engedni magamhoz. A 
húst hússal evõ ember aurája áthatolhatatlan. Azon a személyi-
ségfejlõdéséhez szükséges üzenet (in-formáció) át nem juthat. 
A kökényvirág érzéki elixírje oda beépülni nem tud. A gond-
viselés az aurát körülölelve alkalomra vár (pl. betegség mint 
esély és lehetõség).

A gondviselés kegyelme mindig idõben üzen. Figyeljünk 
magunkra, minden gondolatunkra, és jelentkeznek a válaszok 
és a jelzések a testünkön és a környezetünkben. A figyelmezte-
tések elõször szinte észrevehetetlenek, aztán a felerõsödött je-
leket egónk többnyire elhesegeti. A nekünk szóló intések fel-
ismerésében készséges segítség a kökényvirág. A jelzések és 
az intések mindig egyediek, mivel vállalásaink is egyediek. Ha 
idõben változtatunk, akkor nem kell az orvos, a természetgyógy-
ász és a pap… 

A kökényvirág serkenti az életerõt és segít kézben tartani a fáj-
dalmak és a szomorúság okozta elesettséget, amikor a láthatáron 
minden sötétnek látszik. Akkor is segít, amikor a feldolgozandó 
érzelmek nagy mennyisége zúdul ránk. Megbízható társ kapcso-
lataink és barátságaink teherbírásának felülvizsgálatánál, vala-
mint régi kapcsolatok és barátságok felújításánál anélkül, hogy 
a régi viszályok okai feldúlnák az újratalálkozást. 

Segítsége után olyan észrevétlen és alázattal illan el, mint 
virága a szélben felajánlva magasrendû tudományát azoknak: 
akik rosszul vagy egyáltalán nem tudják megvédeni magukat; 
akik egy „fal”, illetve mások mögé bújnak; akik sebezhetõek és 
érzékenyek (ezt gyakran jelzi a felhám és nyálkahártya allergiá-
ja. A szénanáthában és allergikus csepegésben lévõk mondják 
is: „Ne gyere túl közel hozzám!”); akik az önsajnálatukból kép-
telenek kilépni; akiknek idegei legyengültek; a vesék, a prosztata 
és a bõr betegségeinél, valamint ciszták jelzéseinél; az idegek álla-
pota miatti szívelégtelenségek és szívbetegségek gazdáinak; akik-
be már a köszvény nyilallik;

A kökény lénye az életnedvek ritmusát újraszervezi, így erõsíti 
az ellenálló képességet és a szívmûködést. A tél végén olyan, mint 
egy csontváz, aztán a tél érlelte, könnyen libbenõ fehérben virág-
zik, hogy azután szintén a tél érlelte gyümölcsét meghozza. Ami-
kor már minden gyümölcs leérett, azután, az elsõ fagyokkal kezd 
a kökény beérni. Ezt a tudatosan visszatartott hihetetlen életerõt 
hívhatjuk a gyógyításhoz. Makacs kitartással ellenáll a mindent fel-
oldó nyárnak és visszatartja gyümölcsei érlelését, aztán kapunk 
egy hamvas sötétkék gyümölcsöt, amin alig van hús, csak nagy és 
rettenetesen kemény mag. 

A kökény megtartja azt, amit a „kapzsi” õszibarack eltékozol. 
Ezt az erõt használjuk az elixírnél és a gyógyításban. Ez az erõ az 
asztrális szféra erõtere, ez vezeti a sejtek szintjén az egész anyagcse-
rét, segíti az életnedveket, vagyis áttelelni segíti az embert. A 
néphagyomány úgy tartja, ha három egymás utáni napon meg-
eszünk némi friss hajtást, akkor egész évben védve vagyunk a 
betegségektõl. A friss hajtásokkal az éteri erõket frissítjük fel 
és vesszük magunkhoz. 
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A szívfájdalmak embere vigaszra lel, ha megszólítja a Bol-
dogasszony Anyánk fénylõ fehérjében virágzó galagonyát. A 
szív és az agy betegségeit sem gyógyíthatja ember, csak nagyon 
avatatlan módon, „barkácsolni” képes. A galagonya azt is meg-
tanítja, hogy a szívbetegnek nem abból kell adnia, amije van, 
hanem önmagából. Aztán szép csendesen azt is tudtunkra ad-
ja, hogy az orvoslás dolga az, hogy az embernek megtanítsa az 
alázatot, mert a racionális fajtának nincs más módja, hogy alá-
zatra nevelje magát, mint az orvoslás. 

A galagonya elixírjének fõ erénye a szív újraszületésének 
segítése a földi lét ideje alatt, ahol háromszor kellene újjászü-
letnünk. Elõször a földi világba születéskor, aztán a tudatosság 
és kiáradásának elfogadásával, majd az isteni jelenlét elfogadá-
sával az életünkben. Ezek lennének a valódi születésnapjaink, 
melyek elõkészítésében a galagonya készséggel segít. (Az egyet-
len születésnap, amely felnõtt korban méltatlan az ünneplés-
re, az, amelyet évrõl-évre megünneplünk.) 

Újjászületéseinket a jelenlegi társadalom és környezetünk 
igényeitõl ellentétes irányba – gyakran a családtagok értetlensé-
ge és ellenállása ellenében – kell megtegyük. Ilyenkor megint 
készséges társ a galagonya, mert a szív és a lágy érzelmek ba-
rátja és visszafogja a türelmetlenséget. Védi a személyiséget a 
nem kívánt behatásoktól, de ezzel együtt megnyitja a személyi-
ség valós fejlõdését gátló sorompókat. Segít megõrizni szívünk 
meghittségét és önálló gondolatainkat, valamint a számunkra 
élhetõ fizikai és szellemi teret. Segít a tudat erejével belevetül-
ni az anyagi világba, de az anyagi világról való leválásban is. Sa-
játsága, hogy megkönnyíti a fizikai testrõl való leválást is (ima, 
meditáció, asztrális utazás, révülés, halál). A szívcsokor össze-
hangolásával segíti az ember élettörvényeit a jogrendbõl a kö-
telességrend felé terelni. Ma az ember törvényei a természeti 
és isteni törvények ellenében hatnak. Tömegméretekben soha 
nem volt ilyen sötétség. A galagonya elixírje közelebb enged a 
természet törvényeihez, mivel abban saját belsõ tükrünket lát-
hatjuk meg. A fizikai, lelki és szellemi életterünk tömeges elve-
szítése olyan fokon van, hogy a tömeg súlya már elhiteti velünk, 
hogy ez így normális. Ilyenkor is a társ a galagonya a környeze-
tünktõl való függetlenedésben, fõleg az érzelmi kötések rabsá-
gából szabadulásnál. Megengedi felfedezni azt, hogy életünk 
nem telhet el a környezetünktõl való meghatározottságban. 
(Nem függhetünk pénztõl, tudománytól, hitrendszerektõl, poli-
tikától stb…) A világért nem felelünk, de önmagunk megismeré-
séért igen. Itt is segít a galagonya, mert feloldja a kapcsolataink 
és élethelyzeteink okozta feszültségeket (a stresszt). 

A galagonya annak belátásában is segítségünkre van, hogy 
ha lehetetlen ember van a családban, az azért van, mert mi ma-
gunk lehetetlenek vagyunk; valamint ha nem vagyunk hajlan-
dók változni, akkor megszaporodnak körülöttünk a negatív 
élethelyzetek és figurák. A galagonya ráébreszt arra, hogy soha 
nem a másiktól kell elvárnunk a boldogságunkat és lelki békén-
ket. (Ez jellemzõen mai magyar betegség!) Így életünk végéig 
nem készülünk fel az életre. A ma embere elé a társadalom je-
löli ki az utakat: evés-ivás, zabálás, jólét, technikai civilizáció, híg-
lötty szórakozás, hitelkártya, otthonunkba eresztett kétdimen-
ziós „valóság”, stb… A lélek így nem tud fejlõdni. Nem tudjuk, 
miért jöttünk és kik vagyunk. A galagonya a szívcsokor harmo-
nizációjával segítség ahhoz, hogy újra megnyíljunk a Föld és a 
Kozmosz információi elõtt, amelyek szabályos helyzetben a szív-
csokor szintjén találkozva váltanak ki teremtõ tudatörvénylést. 

A galagonya az üzenetek felfogása felé fordítja a törekvõ em-
bert. Minden gondolatunkra jönnek a válaszok és jelzések tes-
tünkön és környezetünkön keresztül. Aki nem fogja testének 
üzeneteit, annak a világ jelenségei üzennek, aztán nyolc-tíz jel-
zés után jön a frontális ütközés: az infarktus, a rák. A betegség-
jelzések folyamán a testünk olyan mértékben szenved, ameny-
nyire nem értjük a lelkünk üzeneteit. Ha egy ember nyolc-tíz 
üzenetet kap, akkor egy falu százat és egy nemzet több ezret. 
Az üzenetek megértéséhez a galagonya oldja a kétségbeesést, 
a depressziót és az aggódást. Megengedi annak a tudatosítását, 
hogy másokat szeretni az a feltétel nélküli szeretet, aminek nem 
szabhat határt elvárás, kötõdés és birtoklás 

A galagonya levél, virág és termés kémiai elemzésénél ta-
láltak flavonokat, laktonokat, ß-szitoszterint és sok pektint. A 
flavonidok a fénnyel vannak viszonyban, a laktonok az éter- 
és az asztráltest közti együttmûködés ritmusával. Az emberi 
étertest bekeményedéseit és torzulásait, valamint az étertest-
be „csípõdött” asztráltestet is képes felszabadítani, így a lélek 
szárnyait szabadjára engedni. Amikor a galagonya virágba bo-
rul és éteri fényben úszik, akkor anyagi világunk és evilági lé-
tünk szellemi vezetõje, Mária tölti fel a szirmokat a lélek gyó-
gyítására, aztán a termést a vér és a vérkeringés gyógyítására, 
a magot pedig a szív gyógyítására. A szív békéjében élõ ember 
még azt is megengedheti, hogy átengedje magán a gonosz-
ságot. Erre egyre nagyobb szükségünk lesz. A galagonya va-
rázsitala akkor is ajándék, ha képtelenek vagyunk feldolgoz-
ni egy elválást vagy halálesetet, és mindig, amikor „törik” a 
szív: a szívet érõ nehéz helyzetekben. Készséggel emeli fel 
a koncentrálni nem tudó, érdeklõdés nélküli, aggódós, szo-
rongásos, visszahúzódó és boldogtalan gyermeket. Az iszalag 
elixírjével kettesben megoldja a soha ellazulni nem tudó em-
ber lelkét és izmait. Együtt rávezetnek arra, ha megbántottunk 
valakit, azt az élethelyzetet ki kell javítani, amíg ebben a földi 
világban vagyunk. Ketten mesélik el, hogy ne testünket és 
vagyonunkat mentsük, hanem lelkünket. Elvezetnek õsi „lé-
lektükrünk” napi használatához és az alábbi kérdések meg-
válaszolásához:

Mi az, amit elfogadunk, és amit állítunk? Dolgom-e az, amit 
végzek? Gyûlöltem-e? Ki az, akit megértettem vagy megsértettem? 
Ki az, akinek bánatot okoztam? Hol voltam hamis? Volt-e ben-
nem harag, gõg vagy irigység? A középkor lovagjai iszalaggal át-
kötött galagonyaágat adtak át a Hölgynek. A mi pálos rendünk 
étkezõasztalain is ugyanez az iszalaggal átkötött galagonyaág állt 
vázákban a Hölgyek Hölgyének. 

Búcsúzóul – a galagonya elvezet ahhoz a tudáshoz, ahol meg-
értjük, hogy ebben a világban egyetlen dolog, ami számít: hogyan 
reagálunk az elénk rakott élethelyzetekre és életfeladatokra. 

A földi világ frekvenciaváltásában óriási szerepe van annak, 
ha naponta jól választottunk és örömérzetünk van, mert egy-
re kevesebbek örömérzetébõl táplálkozik a felsõ világ. Saját 
életörömünk jelzi, ha jól tesszük a dolgunkat. Végül az együtt 
megtett út végén a galagonya meghív, hogy újra lehajoljunk 
és megcsókoljuk Földanyánkat itt, a szívcsokrot ölelõ Kárpát-
medencében, hogy a csók keltette vibráció minden nép any-
jáig, Égi Édesanyánkig felérjen. 
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