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2003 januárjában írtam arról, hogy a változás útjában álló erõk
ebbenazévbenkülönösenaktívváválnak; amimikrimódsze-
rével varázsolnak el bennünket. 2003 májusa óta több igen
kellemetlen élményben és negatív intuícióban volt részem,
melyek révén jobban megértettem, mik ezek az erõk és mire
törekszenek felerõsödött agressziójukon keresztül, amely a
világbanzajlóeseményekbenolynyilvánvalóan tükrözõdik.

A„sötétbirodalmon”nemcsupánazemberekáltal folyama-
tosan generált érzelmi (asztrális) és mentális erõk burjánzó
negatív felhõit értem,amelyeket adiszharmónia, a félelemstb.
táplál.Azemberekamúltban is többször tudatosanhasználták
ezeket a sötét erõket önös céljaik elérésére és ezáltal egyfajta
intelligencia-lenyomatothagytakazösszezavartenergiákszférá-
jában.Ezazáltalában„luciferinek”nevezett intelligenciaképes
sajátcéljaitkövetni,melyekigencsaktávolállnakazisteni tervtõl.

Az elmúlt két hónapban azt kellett felismernem, hogy a
hatalmasalacsonyszintûasztrális felhõtolyanlelkeklakják,akik
halálukutánnemtértekvisszaaspirituálisvilágba.Vagytúlságo-
sankötõdtekazanyagivilágukhoz,vagy tisztábanvoltakazzal,
hogyamágiasegítségévelhogyanlehetkikerülniareinkarnáció
körforgásából. Ezek a lelkek a materiális világhoz igen közeli
dimenzióbantartózkodnak,és innenigyekeznekelérnicéljaikat
és hatást gyakorolni különbözõ egyénekre és világesemé-
nyekre.Véleményemszerintazthiszik,hogyvalóbanõkuralják
avilágot.Azebbenazévbenvalamennyiünketsokkolóillogikus
politikaidöntésekmögött feltételezhetõenezen lelkek„üzene-
teit” kell keresnünk.

A személyes szinten hasonló folyamatok mennek végbe.
Olyanlélek-elemekethozunkmagunkkal,amelyekvalamilyen
módonmegsérültekamúltban,ésezértképtelenekrésztvenni
belsõ fejlõdésünkben.Megragadtaknegatív állapotukbanésa
tudattalanunk legmélyérõlbefolyásolják jelenünket.

Jelenleg mind személyes életünk, mind a világesemények
szintjéna„sötétbirodalom” ismétlõdõésdurvaagresszió-hullá-
mait tapasztaljuk.Ennekokaiakövetkezõk:akozmikusátalaku-
lás jelenkorszakaazt a ritka lehetõségetnyújtja,hogyanegatív
erõka transzformáció révénvisszakerülhessenekeredeti isteni
létállapotukba. A külsõ és belsõ agresszió valójában a negatív
erõkszerencsétlen létezésérehívja fela figyelmet,éssegélykiál-
tásként értelmezhetõ. Amennyiben az emberek nem fognak
össze, hogy ezt az elkerülhetetlen folyamatot megállítsák, az
agresszióvalamennyiünket elpusztít.

Van remény, de természetesen nem az ellene folytatott
harcban. Az elmúlt hetekben többször megjelent elõttem egy
egészenkülönösenfeketeIstennõjelezve,hogyhajlandóbelép-
niaváltozáskörforgásába,amennyibenazemberekisrászánják
magukat arra, hogy részt vegyenek a folyamatban. Vélemé-
nyemszerintõasötéterõknõioldala,amelyvalójábansohasem
veszítette el isteni lényegét. Isteni rangját feladvánazemberek
mellé áll, hogy a szabadsághoz vezetõ utunkat beárnyékoló
szörnyû árnyékon átkísérjen. János a Jelenések könyvében
„Babilon, anagyparáznaként”említi.

Aviláglélek(saját lelkünk)elkülönült részeinekátváltoztatá-
sán és a személyes, illetve világ árnyékon való munka nem
ugyanazt jelenti. Ez utóbbira tettünk kísérletet Peter Frankkel
és Wolfgang Schneiderrel egy évvel ezelõtt. Ebben az esetben
nem csupán energiákkal és mintákkal van dolgunk, hanem a
lélek intelligenciájával is. Munkánk célja, hogy az egésznek
visszaszolgáltassukazegykor tõleelválasztott fraktáljait.

Aviláglélek(vagysaját lelkünk)elkülönült részeinekátala-
kításáraegyolyanmódszert–meditációs-vizualizációsgyakorla-
tot – ajánlok az egyéni megtapasztalás és az együttmûködés
céljából, amely során a szívünk lesz a változás közvetítésének
eszköze.Úgyvélem,ezazegyetlen lehetségesmegoldás.Érezd
magad biztonságban és ne félj, hiszen így az életet szolgálod.

1. Vonulj vissza a belsõ békédbe, földeld le magad, építs
védõburkotmagadköréés találdmegaközpontodat.

2.Tudatosítsdmagadbanaszív-csatornát,amelyvízszintesen
összeköti a szívcsakrád mögötti területet (kozmikus szív) a
szívcsakrával és a szívközpont elõtti kilépõponttal.

3.Aszívcsatornánakaszívközpontelõtt lévõvégénélalakíts
ki egy fénygömböt. Határozd meg, hogy saját lelked elmaradt
részein, a világlélek elkülönült aspektusain vagy egy megha-
tározotthely lelkénkívánsz-edolgozni.

4. Gyûjtsd a szíved mögé azokat az érzéseket, élményeket
ésszimbólumokat,amelyeka lélek-esszenciánakazzala részé-
velkapcsolatosak,amelyetátalakítanikívánsz,vagy nyisdmeg
magadarra, ami történnikíván.

5.Engedd,hogyahátadmögöttmegjelenõenergia/minõség
aszívcsatornánkeresztül azelképzelt fénygömbbeáramoljon.
Közben imádkozz kegyelemért és megbocsátásért.

6. Amikor ezt befejezted, zárd be a szívcsatornát a hátad
mögött,ésengedd,hogyateljes tartalmaafénygömbbeáradjon.

7. Képzeletben vedd a kezedbe a fénygömböt, és válaszd
el a szívcsatornádtól.

8. Aképzelet segítségévelmegindíthatóazátváltozás folya-
mataafénygömbben.Amunkábabevonhatszszíneket(arózsa-
szín és az arany vagy a viola stb. kombinációjával), örvénylõ
tiszta vizet, táncoló rezgéseket, kristályfényt stb.

9. Amikor az átalakítás elkészül, az isteni hírnököket – az
angyalokat – kell hívni, hogy a fénygömböt átvegyék, és az
univerzális lelken belül elvigyék a megfelelõ helyre.

10. Köszönd meg és légy boldog.

A fenti munka a személyes lélek szintjén akkor végzendõ,
amikor ehhez kapcsolódó nehézségek merülnek fel. A világ-
lelkenvalómunkatöbbekösszehangolódását igényli.Azt javas-
lom,mindenvasárnap,helyi idõszerint este9órakorvégezda
gyakorlatot az elkövetkezendõ négy hónapon át.

Ameditáció technikájátmegoszthatodmásokkal éskérhe-
ted együttmûködésüket az élet, a szépség és a szabadság
érdekében.
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