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Játszani a játékot

A virtuálisvalóság-játékok egyre kifinomultabbak, egyre „valóságosabbnak” tűnnek, és 
közeledik a nap, amikor nem lehet megkülönböztetni a virtuális valóságot attól, amit uni-
verzumnak hívunk. A technológia tükrözi az általunk megtapasztalt valóságot, továbbá 
megadja az eszközöket és analógiákat, hogy megmagyarázzuk azt.

Ezek közül a legkifinomultabb játékokban speciális kesztyűt és szemüveget viselünk, és 
ez már a valóság téves látszatát és érzetét képes kelteni. És mit tesz a technológia? Behatol az 
öt érzékszerv birodalmába, és manipulálja őket, hogy egy más valóságot dekódoljanak ahhoz 
képest, amit egyébként tennének. Ez olyan hatékony, hogy egyes kórházak égési sérülteket 
öltöztetés közben virtuálisvalóság-technológiához kapcsolnak. A kapcsolat csökkenti a fáj-
dalmat azzal, hogy az agyat megtévesztve az egy másik valóságot épít fel. Emberek nagy 
mértékben támaszkodnak a technológiára, amikor repülő gépet tanulnak vezetni, és sok más 
dolgot tesznek, ugyanazt a technológiát felhasználva. A virtuálisvalóság-játékok elektromos 
információt továbbítanak a szemüvegeknek és kesztyűknek, az agy pedig képekké és érze-
tekké alakítja át azokat. Az öt érzék ugyanezen a módon továbbítja az agyhoz az információt, 
hogy az agy és a test megalkothassa a fizikai valóságot. Az öt érzék rezgési információból 
elektromos információt hoz létre. A leginkább nyilvánvaló példa a fül, amely a hangrezgést 
felfogja, és elektromos formában továbbküldi az agynak, amely aztán hall; de mind az öt 
érzékszerv ugyanezt teszi. Egy főáramlatú folyóirat beszámolója írta:

Első alkalommal sikerült kutatóknak agyi jeleket beszédre fordítani az agy felületére csatla-
kozó szenzorok segítségével. Az áttörés, ami 90% pontosságú, elvben megadja a lehetőséget 
bénult, beszélni képtelen embereknek a kommunikációra, és végső soron ahhoz vezethet, 
hogy akárki gondolatát olvashassuk.

Megérkeztünk. Most már létezik technológia arra, hogy agyi elektromos jeleket beszéd-
dé alakítsunk, és ez az, amit az agy valójában tesz. Amit beszédnek hívunk, az a hang-
szalagok által keltett rezgési információ, amit a fülünk az agy számára elektromos in-
formációvá alakít, hogy beszéddé, nyelvvé alakítsa. Nincs nyelv, amíg az agy létre nem 
hozza, és így – korábban már említettem – egy olasz ember olaszul, egy angol angolul 
fogja hallani (dekódolni) a hullámforma-információt. Még a fizikai mozgás is egy de-
kódolt illúzió. Vannak agyi működési rendellenességek, például ami néhány embernek 
azt okozza, hogy a csészébe ömlő teát megakadó képkockák sorozataként látja; vagy az 
egyik pillanatban a  távolban látott autót a következő pillanatban maga mellett elhaladva 
látja úgy, hogy a köztes mozgás kimarad. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy a fizikai 
világ egy illúzió, és azok, akik az emberi irányító rendszer mögött vannak, tudják ezt. 
Csak nem akarják, hogy mi is tudjuk, mert a nemtudás a manipulálhatóságunk mérté-
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két korlátlanná teszi. Az univerzum információ, és az információ információt dekódol. 
Információt tehetsz egy számítógépre lemezen vagy más adattároló használatával, és má-
sik információ – a számítógép – fordítja le ezt az információt. Az egész folyamat kódolás 
és dekódolás, kódolás és dekódolás. A beszéd és a hallás egy egyszerű példa erre.

Észlelés-programozás
Nem látunk, hallunk, érzünk, szagolunk, ízlelünk, amíg az agy le nem fordítja ezt az infor-
mációt, és meg nem alkotja ezt a valóságot. Ez az, ahogy a hipnotizőr eléri, hogy valaki, 
aki krumplit eszik, az alma ízét érezze. És ez az, amiért az agy az a terep, amelyben az em-
beri élet, valamint az összeesküvés, az emberiség rabszolgává tétele lejátszódik (49. ábra). 
Nemcsak az agy vesz ebben részt, hanem a szív és a DNS/genetikai- szerkezet is. Az irányító 
rendszer folyamatosan programozza az elme-testet azon keresztül, amit látunk és hallunk, 
hogy az elme-test a valóságot tervének megfelelően dekódolja (50. ábra). Az agyat nagyon 
könnyű kicselezni. Ezt láthatjuk az optikai csalódások vagy a hipnózis kapcsán; tv-nézés-
kor az agy hullám állapota ugyanolyan, mint hipnózis során, amikor észlelési programokat 
ültetnek be. Lehet ez mégis egy másik véletlen egybeesés? Semmi esetre sem! A televízió 
jóval többet továbbít, mint a látott képek és 
hallott szavak. Megmondják az embereknek, 
mit lássanak, egyenek, hordjanak, gondolja-
nak, és mivé váljanak. Megmondják nekik, 
mit higgyenek sikernek (pénz és hírnév) és ku-
darcnak (pénz és hírnév hiánya). A szuggeszti-
ók leghatásosabb formái tudatküszöb alattiak, 
és megkerülik a tudatos elmét. Később átszi-
várognak a tudatalattiból a tudatos elmébe, 
mint az egyén saját gondolatai, kívánságai, 
ötletei. Kíváncsi vagyok, hány embernek le-
hetnek eredeti gondolatai és észlelései, ame-
lyeket nem a rendszer kimeríthetetlen csa-
tornáin keresztül építettek be. A reklám (az 
összes) a tudatalattira ható technikájával egy 
nyilvánvaló példa az észlelés manipulálására. 
De ilyen a televízió, a rádió és a nyomtatott 
hírek is. Kiköpi a hivatalos (hazug) változatát 
mindennek, és különösen hatékony az észle-
lés programozásában az elme irányításának 
egyik legfontosabb változatán, az ismétlésen 
keresztül. A hivatalos változatot a hatalmon 
levők tálalják elénk, akik a meghatározó mé-
diában foglalnak helyet, amely egész idő alatt 
ismétli a hivatalosat mint az események igaz 
változatát. A hivatalos történet ezáltal hivata-
los történelemmé válik – nem tényeken, ha-
nem ismétlésen keresztül. Elégszer mondd el 
a lehető legtöbb embernek, és el fogják hinni, 

50. ábra: A főáramlatú média minden formájában – az ok-
tatást is beleértve – az észlelés programozásának fő forrása

Illusztráció: N
eil H

ague          

49. ábra: Az irányító rendszer tagjai tudják, hogyan 
hozzuk létre a valóságot, és folyamatosan manipulálnak 
minket, hogy érzékelésünket úgy dekódoljuk, hogy azzal 
az emberek rabszolgává tételét célzó tervet előmozdítsuk
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hogy 19 muszlim terrorista volt felelős 9/11-ért, akik Osama bin Ladentől egy afganisztáni 
barlangból kapott utasítások alapján cselekedtek, és hogy egy már halott Osama bin Ladent 
újból megöltek! A valóság észlelésünket átprogramozzák, és elhisszük, még akkor is, ha 
mindkét történet égbe kiáltó képtelenség. Egy „mindenki tudja” típusú történetté válik. Vagy 
sokkal pontosabban: mindenki, akit arra programoztak, hogy higgye azt. Senki más nincs 
nagyobb hatásfokkal programozva, mint a legtöbb újságíró. Steven J M Jones írta ezt egy 
cikkben a következő weboldalon: www.globalresearch.ca:

„A média tükrözi azt az elkülönültséget, amelybe az emberiség került. A nézett műsorok – 
hírek, aktuális ügyek, drámák és tv-valóságshow-k – elmélyítik a poláris szemlélet, amely 
minden formájában visszahat ránk – materializmus, gyűlölet, gyilkosság, bálványozás és el-
különülés. Majdnem minden tv-műsor – legyen az családregény, melodráma vagy napi hírek 
– ugyanolyan mérgező, mint akármelyik drog. Ez az egydimenziós pulpitus, amelyről a mé-
dia prédikál nekünk (gyakran a nappalink közepén), tulajdonképpen a mindennapi életünk 
negatív viselkedési mintázatai magjait veti el.

Drámáktól és melodrámáktól eltekintve, odáig juttattak minket, hogy elhisszük: a hí-
rek és az aktuális ügyekkel foglalkozó műsorok igazak, ferdítéstől mentesek, tisztességesek. 
Ezek gyakorta mindenről szólnak, csak nem a valóságról. A hírekről egyre inkább néhány, 
erre kiválasztott gondoskodik. Azok, akiknek véleménye kívül esik azon, amit a globális mé-
dia birtoklói szeretnének hogy halljunk és lássunk, felület nélkül találják magukat, melyen 
ismereteiket és véleményüket bemutathatnák.

A kormányok a rádióhullám-frekvenciák magas árán keresztül a tulajdonlás és a gyám-
ság eszközeit használják fel annak biztosítására, hogy csak a legnagyobbak tudják elérni 
a nappalinkat. Az árak bőven túllépik az átlagos ember által megfizethető szintet. Ennek 
eredményeképp a fejlett országokban látható a hírek – különösképpen melyek angolszász 
etnikumúak – ugyanazok szóról szóra, képről képre. Emögött szándék húzódik: ez biztosítja, 
hogy a jelenlegi globális médiabirodalmak nagyobbá és erősebbé váljanak, felfalva minden 
kis szereplőt a pályán. Néhány kiválasztott, akik ügyesen szabályozzák a kamatokat, torzítják 
a demokráciát, oly módon, hogy nagy tömegben, csalással formálják a közvéleményt.”

A kiválasztottcsaládok-birtokolta médiabirodalom elsősorban nem a pénzről szól, hanem 
a lakosság észlelésének programozásáról, hogy az a emberek önmagukat és a világot 
a kiválasztottak céljainak megfelelően lássák.

Biológiai számítógép
Az elme-test számítógépről beszélek, de én természetesen sokszorta fejlettebb módon írok 
le valamit, mint az általunk ismert számítógépek. Azonban az alapelvek ugyanazok. Egy ko-
moly vírus az asztali számítógépünkön képes tönkretenni az operációs rendszert egészen addig 
a pontig, hogy az még csak be sem kapcsolódik. Mit mondunk? „A számítógépem meghalt.” 
Más szavakkal mondva, többé nem képes működni, és elektromos áramot és információt fel-
dolgozni. A számítógép lehet, hogy halott, de a fickó a billentyűzettel és az egérrel még mindig 
egészen jól megvan. Most keresnie kell egy másik számítógépet (reinkarnáció), ha tovább akar 
barangolni az interneten. Ugyanez történik, amikor a testünk meghal. Dobj le egy számító-
gépet jó magasról, és nem fog tovább működni. Ugorj le egy szikláról és… pontosan. A szá-
mítógépek alvó módra váltanak, ha kevés energiájuk maradt. Ugyanezt teszi az emberi test 
is. A számítógépeknek van anti-vírus technológiájuk, hogy megvédjék az operációs rendszert 
a vírusoktól, az emberi test- számítógépnek pedig egy fantasztikus eszköze van, melyet im-
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munrendszernek hívunk. Egy asztali számítógé-
pet letarolhat egy új vírus, amely ellen a szoftver 
nincs programozva. A legrosszabbak „megölhe-
tik” a számítógépet. Ez történik az immunrend-
szerrel is. Az amerikai őslakosok nagy számban 
haltak meg, amikor az európaiak bevitték a him-
lőt a himlőmentes Amerikába. Az ő immunrend-
szerükben nem volt benne a „szoftver”, hogy 
megfeleljen e kihívásnak, amelyben korábban 
nem volt része. A számítógép-vírusok rossz 
szándékú információk, amelyek eltorzítják az 
operációs rendszer információjának harmóniáját 
és egyensúlyát, és káoszt hoznak létre (51. ábra). 
Ugyanez igaz az emberi testre. Gyakran fogom 
hangsúlyozni, hogy az univerzum felépítménye hullámforma-információ, és az elek tromos, 
digitális és holo grafikus szintek csak annak vetületei. Nagyon fontos ezt a gondolatot mindig 
észben tartani, hogy értsük, az egész hogy működik. Diszharmóniát látunk a fizikai (holo-
grafikus) valóságunkban, amit betegségnek vagy rendellenességnek hívunk. De ez csak visz-
szatükröződése – vetülete – a rezgési/hullámforma diszharmóniának. Egy betegség, méreg, 
vagy akármi, egy dekódolt torzítás a hullámforma-információ szintjén, ami aláaknázza az ope-
rációs rendszert – a test-számítógépet – alapelveiben nagyon hasonló módon, mint ahogy egy 
vírus aláaknázza az asztalunkon lévő számító gépet. Például vegyünk egy szert, egy dekódolt 
információmezőt, ami harmonizálni vagy – gyógyszeripari szerek esetén nagy valószínűség-
gel – diszharmonizálni képes az információ mezőt, ami jelen esetben a test. Ezt a gyógyszer- 
indukálta vibrációs bántalmat mellék hatásoknak nevezzük, amikor ezek egyszerűen csak „ha-
tások”. Semmi mellék nincs bennük. Ezek ugyanannyira egy gyógyszer hatásai, mint az, amit 
a fizetett reklámokban mondanak, hogy jó lesz nekünk. A szándéknak megfelelő, tekintve, 
hogy a gyógyszeripari kartell, vagy a Nagy Gyógyszeripar birtokosai ugyanazok a családok és 
titkos társaságok, amelyek az amerikai tv-hálózat birtokosai is. A titkos szövetség által birto-
kolt Nagy Biotech és Nagy „Élelmiszer” rossz 
szándékú információt ad a test- számítógép ope-
rációs rendszerének génmódosított „élelem” és 
vegyi adalékanyagok formájában, hogy behatá-
rolja és eltorzítsa az irányt, ahogy a valóságot 
a magunk számára dekódoljuk.

A számítógépnek alaplapja van, és a test-
nek is. A „meridiánként” ismert energiavona-
lak hálózatán alapul az ősi akupunktúrás gyó-
gyítás. Az 52. ábra bal oldali képe egy francia 
kórházi tanulmányból származik. A képet 
úgy készítették, hogy a meridiánok specifikus 
pontjaiba kontrasztanyagot juttattak. Ezeket 
a pontokat – nem meglepően – akupunktúrás 
pontokként ismerjük. A képen látható, hogy 
a kontraszt anyag hova jutott el. A szó, ami 

52. ábra: A csí energia meridiánrendszere a test-számí-
tógép „alaplapja”

51. ábra: Egy számítógép-vírus rossz szándékú infor-
máció, és ugyanilyenek az emberi elmetest-számítógép 
elleni támadások
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a képet meglátva azonnal eszembe jutott, az „alaplap” volt. Azt találták, hogy amikor az 
akupunktúrában csinek nevezett energia a meridiánok mentén túl lassan vagy túl gyorsan 
áramlik, vagy ha bárhol elakad, az fizikai, mentális vagy érzelmi probléma formájában je-
lenik meg. Ennek oka egyszerű. A csi energia végső soron információ, és a meridiánhálózat 
– az aggyal és a szívvel együtt – a kozmikus internettel való érintkezési folyamat fő része. 
A test nem tudja pontosan dekódolni és kódolni ezt az információt, amikor a csi áramlása 
akadályozott, túl lassan vagy túl gyorsan kering, és ezért az operációs rendszer hibásan mű-
ködik. A hajszálvékony tűk behelyezése és más akupunktúrás technikák az áramlást próbál-
ják kiegyensúlyozni, illetve az akadályokat eltávolítani, hogy az optimális kommunikáció 
helyreálljon. Ugyanezt az elvet láthatjuk az asztali számítógépeknél. Az első dolog, amit 
általában észreveszünk, amikor egy számítógép vírussal fertőzött, hogy a gép túl lassú. 
Lassú, mert a vírus befolyásolja az információ-átadás sebességét. Az emberek nevetnek 
és gúnyolódnak azon a felvetésen, hogy az akupunktúra képes meggyógyítani a fejfájást 
a lábfejbe szúrt tű segítségével, mert igen tájékozatlanok. Az energia meridiánvonalai a test 
egészét behálózzák, és ha az egyik, fejet és lábat összekötő energiaáramlás a lábfejnél el-
akad, akkor nem sokat tud tenni a fejfájással egy fejbe szúrt tű, ugye? Nagy barátom, Mike 
Lambert a wight-szigeti Shen Klinikáról, azt mondja: „A tünet helye ritkán az ok helye.” Az 
emberi agy az, amit számítógépes emberek központi vezérlőegységnek (Central Processing 
Unit, CPU) hívnak. Ez, akárcsak a CPU, egy fő, de messze nem az egyetlen feldolgozója az 
információ-áradatnak. Az agy információt fogad a test többi részétől és a kozmikus inter-
nettől, és továbbítja dekódolt válaszát. Fizikai, mentális vagy érzelmi egyensúlytalanságok 
következnek be, amikor a kommunikációban zavar keletkezik. Az agy részei bináris, 0 és 
1 által reprezentálható elektromos töltésekkel dolgoznak, ahogy a számítógép is ezt teszi. 
Az agy a trináris rendszert is alkalmazza, amit világszerte néhány kutatási projektben szá-
mítógépeken próbálnak ki. A harmadik változat mínusz 1-ként kódolt, és lehetővé teszi 
a számítógépnek, hogy információt hagyjon figyelmen kívül, amikor éppen az szükséges, 
ahogy összpontosításkor az agy képes figyelmen kívül hagyni a körülöttünk lévő dolgokat. 
A valóság-dekódolás másik létfontosságú eleme a szív – és ezután ezzel foglalkozunk.

Beszélgetés a DNS-sel
A DNS vagy dezoxiribonukleinsav a merevlemeze a test-számítógépnek és oly sok más-
nak. Kódokból áll, melyeket A, G, C és T-ként ismerünk (Adenin, Guanin, Citozin, Timin). 
A kódsorrend dönti el, hogy valami emberként, egérként vagy például vírusként jelenik meg. 
A kód-elrendeződési különbségek nagyon kicsik lehetnek a megjelenő formák közötti különb-
ségekhez képest (53. ábra). A patkányban az ember DNS-ének mintegy 90 %-a található meg. 
A DNS kód-szekvenciák kissé úgy néznek ki, mint a digitális kódok a Mátrix című filmsoro-
zatban, és nem meglepő, hogy a DNS a természetben egy bizonyos szinten digitális. A DNS 
egy szoftver-program, egy bizonyos megtapasztalást tesz lehetővé a Tudatosság számára, amit 
úgy mondunk, hogy: „embernek lenni”. Egy cikk, a San Francisco Chronicle című újságból 
ezt írja: „A DNS egy univerzális szoftver- kód. A baktériumoktól az emberig az élet alaputa-
sításai ugyanazon a nyelven íródtak.” Ez az ismeret nagyon fontos lesz, amikor oda jutok, 
hogy leírjam a minket irányítás alatt tartó családok genetikai szoftverét. Tudatában vagyunk 
a DNS holografikus kifejeződésének, de alapformájában az egy információs mező. Vevő és 
továbbító is egyben, ami kölcsönhatásban áll a kozmikus internettel, és össze kapcsol minket 
a frekvencia megannyi dimenziójával a látható fény szűk tartományán kívül. Feltételezhető, 
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hogy egy adó-vevő valamilyen formában tartalmaz 
kristályokat, és kiderül, hogy az emberi test alapve-
tően egy folyékony kristály. A DNS (dezoxiribonuk-
leinsav) kristályos, és 70 billió (70 000 milliárd) sej-
tünk mindegyikének membránja folyékony kristály. 
A Föld nagymértékben kristályos, mert szintén vesz 
és továbbít. A DNS egy óriási információs adó-vevő, 
ahogy ez az internetes cikk írja:

„Az óriásmolekula jellegzetes formájából – kettős spirál – kifolyólag, a DNS egy ideális 
elektromágneses antennát képez. Egyfelől megnyúlt, és ezért egy penge, amely nagyon jól 
képes fogni az elektromos impulzusokat, másfelől, – fentről nézve – gyűrűformája van, és 
ezért egy mágneses antenna.”

A kozmikus internethez rezgésileg, elektromosan, digitálisan és holografikusan kapcso-
lódik. A DNS ennek a szívénél van, és biológiai internetként írják le. A főáramlatú tudo-
mány a DNS 90-97%-át (attól függően, kivel beszélünk) hulladék-DNS-nek nevezi – ez 
képtelenség. Azért teszik ezt, mert fogalmuk sincs róla, mit csinál, és az ő valóságnézetük 
szerint úgy tűnik, nincs funkciója. Azt mondanám, két fő oka van a hulladék-DNS lé-
tezésének. Egyik, hogy egy része szándékosan „kikapcsolt” olyan okokból, amelyekre 
később visszatérek. A másik, hogy a hulladék-DNS-ek kölcsönhatásban vannak más va-
lóságokkal, és követnek egy előreprogramozott szoftver-kódot, ezt is a megfelelő helyen 
majd leírom. Orosz tudósok felfedezték, hogy a DNS mágneses „féreglyukakat” képes 
létrehozni – kommunikációs alagutakat a mögötte levő univerzum más szintjeivel, amit 
térnek és időnek hívunk. Pjotr Garjajev, egy orosz biofizikus és molekuláris biológus 
nagyszerű munkát végzett ezen a területen. Számos tudományágat képviselő társával le-
fektették, hogy a DNS a genetikai funkciójának részeként adattárolásban és kommuniká-
cióban is részt vesz. A DNS egy szupravezető, amely testhőmérsékleten képes működni, 
nem pedig a mesterséges változatokhoz szükséges szélsőségesen alacsony hőmérsékle-
ten. A szupravezetők nagyon nagy mennyiségű elektromosságot tudnak nagyon hosszú 
időn keresztül hőveszteség nélkül továbbítani. Egy szupravezetéssel foglalkozó cikkben 
olvastam: „A jövő szupravezetéssel foglalkozó tudománya arról szól, hogy olyan anyago-
kat találjunk, amelyek szobahőmérsékleten szupravezetők lehetnek. Amint ez megtörté-
nik, az forradalmasítja az egész elektronika, energiaelőállítás és energiaszállítás világát.” 
A DNS pontosan ez, de ez az ismeret világszerte eltitkolt, nehogy az emberi tudatosság 
forradalmi módon megváltozzék. Az orosz tudósok igazolták, hogy a DNS szavakkal és 
frekvenciákkal újraprogramozható. Ezek valóban ugyanazok a dolgok. Szavak és frek-
venciák. Az orosz kutatócsoport felfedezte, hogy a DNS az emberi nyelvhez hasonló 
nyelvtani mintázatokat és szabályokat követ, és ez lehet a nyelvi kommunikáció eredete. 
De nem lehet, hanem így kell lennie. A DNS egy kristályos adó-vevő, és alapállapotában 
hullám forma, mint minden az univerzumban. Az, hogy a DNS rezgése megváltozik, ké-
sőbb tényleg fontos lesz, amikor leírom, hogyan működik az irányító rendszer az ismeret-
lenben, ahol tudomásom szerint még senki sem járt.

Az orosz kutatócsoport írja, hogy a DNS adó-vevő szerepének ilyetén jobb megérté-
se képes megmagyarázni az intuíciót, látnoki képességet, telepátiát, spontán gyógyulást 

53. ábra: A DNS-kód elrendeződése határozza 
meg a fizikai formát
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és öngyógyulást, és hogy az emberek hogyan tudják az időjárást és egymást befolyásolni. 
Ezek mind a DNS sajátjai, akár vesz, akár ad, mivel kölcsönhatásban áll a többszintű koz-
mikus internettel. A kutatócsoport észrevette, hogy az élő DNS kromoszómák „szoliton/
holografikus számítógépként működnek… DNS lézersugarat használva”. – Igeeeeen!. 
Pontosan! 2003 óta mindent tudok erről abból, ami a brazíliai „hanggal” kapcsolatos 
élményem után oly sok formában érkezett hozzám. A szoliton egy csomagszerű hullámra 
utal, ami nem disszipálódik, és nagy távolságokat tud kis energia- és alaki veszteséggel 
megtenni. Röviden: egy holografikus biológiai és hullámforma adó-vevő számítógép-
rendszerrel állunk szemben. Az orosz kutatócsoport sikeresen továbbított információs 
mintázatot egyik DNS-ről egy másikra, és megváltoztatta annak megjelenési formáját. 
Egy kísérletben béka embriókat szalamandra embriókká változtattak szalamandra DNS 
információmintázat bejuttatásával. Ez nagyon fontos lesz, amikor az „alakváltáshoz” és 
az emberi genetika módosításához jutok. Kommunikálhatunk a DNS-ünkkel, és meg-
gyógyíthatjuk önmagunkat. Ez az, ahonnan az „elme az anyag fölött” témája jön. Nincs 
anyag, tehát nincs szükség arra, hogy az elménket fölötte tartsuk. Csak a Tudatosságunkat 
kell használni, hogy a megfelelő frekvencián kommunikáljon a Tudatosság egy másik 
formájával – a DNS-sel. Az emberi ügyek mögötti Rejtett Kéz ezt mind tudja. A DNS-t 
veszik célba mindenféle eszközzel, hogy bezárjon bennünket a tudatlanság öt érzékszervi 
vibrációs börtönébe, miközben ennél sokkal többnek kellene lennünk. A DNS-t befolyá-
solják a hallott szavak, valamint a sugárzás. Anyák horrorisztikus genetikai rendellenes-
ségekkel születő csecsemőknek adnak életet, miután hasadó uránnal kerültek kapcsolat-
ba az országukra dobott amerikai, brit vagy NATO-bombák és rakéták következtében. 
A sugárzás összekuszálta a DNS-üket. A sugárzás minden formájában – beleértve a teljes 
testet átvilágító detektorokat, mobiltelefonokat, nukleáris „baleseteket”, mint amilyen 
Fukushimában, Japánban történt – pusztító lehet a DNS-re, és ezért az egészségünkre 
nézve. De másfelől, a DNS valóságátalakító potenciálja hihetetlen, amikor úgy működ-
het, mint bármi a természetes állapotában.

Lejárt az idő
A legtöbb ember állandóan az idővel foglalkozik, és annak irányítása alatt áll. „Mennyi 
az idő?” „Már annyi az idő?” „Kifutok az időből.” „Nem tudok mit kezdeni az időmmel.” 
„Elfolyt az idő.” De, a térhez hasonlóan, nincs idő sem. Az egyszerűen információ az uni-
verzum hullámforma szerkezetébe kódolva, amit időként dekódolunk. A mód, ahogy dekó-
doljuk, határozza meg, milyen gyorsnak vagy lassúnak tűnik az „idő” múlása. Egy számító-
gépes lemezen lévő információ képként jelenhet meg a képernyőn, úgy tűnve, hogy tere és 
ideje van. A képsor folyamatosan változik, azt a látszatot keltve, hogy telik az idő. Továbbá 
úgy tűnik, a jeleneteknek távolságuk és távlatuk is van. De mindez csak információ egy 
lemezen, amit egy számítógép olvas. Ez az, amit teszünk a térrel és idővel. Amikor tudósok 
téridőről beszélnek, vagy téridő-kontinuumról, akkor valami hasonlóról beszélnek, mint 
ahogy egy számítógépes játék térként és időként dekódolva jelenik meg. Ez egy illúzió. 
Majdnem elképzelhetetlen távolságokat érzékelünk csillagok és bolygók között, mikor az 
éjszakai eget nézzük, miközben az egész csak a mi dekódoló rendszerünkben létezik. Nincs 
távolság vagy tér – csak egy végtelen mindenség, amiben a végtelen és a tű hegye ugyanaz. 
Hogyan lehet a mért idő valódi, amikor egy láthatatlan vonal mentén haladhatunk az óceán-
ban, és belemehetünk a holnapba; vagy másik úton mehetünk, és beléphetünk a tegnapba? 
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Az úgynevezett nemzetközi dátumvonal 
még csak nem is egyenes. Mindenhová 
elvándorol, hogy egyes területek kívánsá-
guknak megfelelően tegnapban vagy hol-
napban legyenek (54. ábra). Az időt táblá-
zatba foglaló Gergely-naptár, az egy vicc. 
Csak azért van, mert XIII. Gergely pápa 
1582-ben kiadott egy rendeletet, ami el-
döntötte, hogy ez lesz. Bevezetésekor szep-
tember 2-át szeptember 14-ének kellett kö-
vetnie. Tizenegy nap csak úgy eltűnt!

Csak egy pillanat van: amit MOST-ként ismerünk. Minden abban a pillanatban tör-
ténik. Nincs másik. A legtöbb ember a MOST-ot jelenként láthatja utazása során a múlt-
ból a jövő felé. De nincs múlt és jövő; csak MOST van. „Ó, de – kiabálják az emberek 
– kell, hogy legyen múlt és jövő!” – Rendben. Amikor a múltról beszélünk, hol va-
gyunk? A MOST-ban. Amikor a jövőről beszélünk, hol vagyunk? A MOST-ban. Minden 
a MOST-ban történik, és csakis a MOST-ban történhet. De az erőnk, hogy hatással le-
gyünk a  MOST-ra, folyamatosan csökken attól, hogy mentálisan és érzelmileg a múltban 
(bánat, neheztelés, bűntudat, vagy akár nosztalgia) és a jövőben (ambíció, aggodalom, 
félelem attól ami jön) élünk. Múlt és jövő az elme és az érzelem állapotai, nem pedig 
tények. Az embereknek nagyon különböző kapcsolatuk van a valósággal, amikor a mély 
meditáció valamely formájába merülnek, és túllépnek az érzékelt idő birodalmán. Ez 
történt velem a kőkörben Peruban, az esőerdőben Brazíliában és megannyi alkalomkor 
azóta. Másik fontos észrevétel, hogy a test-elme a csalóka időben működik, a Tudatosság 
viszont az időtlenség állapotában – a MOST-ban. Ez önmagában is erőteljesen járul hoz-
zá a test-elme és a Tudatosság közötti elválasztódáshoz, a kommunikáció megszakadásá-
hoz. Ez a fő ok, amiért az emberi társadalom oly sokszor az óráját nézi. Nem mondom, 
hogy az embereknek figyelmen kívül kellene hagyniuk az óraidőt és a dátumidőt, mivel 
kapcsolatba kell lépniük másokkal, akik az idő létével összeforrtak. Azt mondom, hogy 
amikor az emberek kimondanak egy időpontot, hogy „négy órakor találkozunk”, tudniuk 
kell, hogy ez egy illuzórikus pillanat, és csak egy másik kifejezés a MOST-ra. Elfogadva 
az illúziót annak, ami, csökken a valóságérzékelésünkre tett befolyása. A MOST az 
egyetlen pillanat, amiben akárkivel találkozhatunk, hívjuk azt négy órának vagy hat óra 
húsznak. 1990-ben a médiumon, Betty Shine-on keresztül mondták nekem, hogy az ér-
zékelt idő olyan gyorsan telhet, hogy az már ijesztő is lehet; és bizonyára sok ember van 
most, aki az idő felgyorsulását érzi.

Sokat írtam az évek során arról, amit időhuroknak hívok, még egy könyvet is, Tales 
from the Time loop (Mesék az időhurokról) címmel. A kifejezés leírja a körkörös utat, hogy 
az univerzum, ahogy tapasztaljuk, egy szekvencia mentén halad, és visszatér igen közel 
a kezdőponthoz. Ezt nem vesszük észre, amikor csak egy kis szeletét tapasztaljuk meg a hu-
roknak, amit életidőnek hívunk. Úgy tűnik, múltból jövőbe mozgunk. Ősi társadalmak, 
mint amilyenek Ázsiában voltak, és a maja emberek Közép-Amerikában hitték, hogy az 
idő egy kört ír le, különféle periódusokkal, korokkal vagy „jugákkal”, amelyekben az élet 
megtapasztalása nagyon különböző. Azt mondják, hogy néhány kor/juga a tudatosság nagy-
mértékű kifejeződését teszi lehetővé, és ezeket gyakran aranykornak nevezzük. E nézet 

54. ábra: Amit óraidőnek hívunk, az egy csalóka konstrukció, 
és mégis milliárdok életét határozza meg.
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szerint mások a zsarnokság, elnyomás és tudatlanság 
sötét időszakai. Mindegyik más tapasztalást kínál, és 
a Tudatosság dönti el, hol kívánatos csatlakoznia az 
utazáshoz, de legalábbis azt, hogy melyik az az út, 
ami olyannak tűnik. Azonban, egy nagy „De” gon-
dolatot fogok ehhez a könyv vége felé hozzáfűzni. 
Akik itt vannak velünk ma, azt választották, hogy 
sok más dolog között megtapasztalják a Tudatosság 
hatalmas átalakulásának fordulópontját. Talán ellent-
mondást látsz abban, hogy az idő illuzórikus és még-
is körkörös is, de itt nincsen paradoxon. Az időhurok 
az észlelés holografikus szintje, ahogy a MOST-ban 
információkat események egy látható szekvenciájává 
dekódolunk. Huroknak nézne ki, ha az egész dolgot 
látnánk a holografikus birodalomban. De a holo-
grafikus csak egy dekódolt vetülete a hullámforma- 

információ konstrukciónak, és ez az információ nem halad körbe; ez a MOST-ban rezonál. 
Keresztülmegy az információ változásának egy rezgési szekvenciáján, és amint holo grafikus 
valósággá dekódoljuk, úgy tűnik, mintha a múltból a jövő felé haladnánk. De nem. Még 

egyszer: az időhurok egy illúzió, amely a va-
lóság dekódolásával és megélésével jön létre. 
A hurok minden része – akár kornak, akár jugá-
nak hívjuk – ugyanabban a MOST-ban létezik. 
Az idő olyan, mintha mozit néznénk DVD-n 
(55. ábra). A jelenet, amit nézünk (tapasztalunk), 
az észlelésünk a jelenről; amiket megnéztünk, 
az észlelésünk a múltról; és amiket meg fogunk 
nézni, az a jövő. De az egész mozi ugyanabban 
az időben létezik – a MOST-ban. A behatároltsá-
gunkat, hogy hol, mikor vagyunk, az információ 
határozza meg, amit a lézer az egyes pontokban 
dekódol. Az időhurok ugyanaz, de az egy inter-
aktív virtuálisvalóság-játék. Megváltoztathatjuk 
a valóságot, amikor kapcsolatba kerülünk vele, 
miközben az megváltoztathat minket. Ha kap-
csolatban maradunk a Tudatossággal, sokkal 
nagyobb betekintést kapunk, mi történik az 
időhurokban. Ha beszorulunk a test-elmébe, 
elveszhetünk és megrémülhetünk egy furcsa és 
őrült világban, amelyikben nem tudjuk, kik va-
gyunk, hol vagyunk, és mi a fene történik éppen 
körülöttünk (56. és 57. ábra).

Ha úgy gondolod, hogy ez túl messzi-
re megy, akkor mit szólsz ehhez: semmi sem 
azon a módon készült, épült vagy szerkesz-

55. ábra: Az idő olyan, mintha DVD-t néznénk 
– a jelen-érzékelés csak annyi, ahol a lemez az 
adott pillanatban olvasva van. De ez a múlt- 
érzékelésünket (a jelenetek, amelyeket láttunk) 
és a jövő-érzékelésünket (a jelenetek, amelye-
ket meg fogunk nézni) is meghatározza
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56. és 57. ábra: Az időhurok, amikor megtartjuk 
a Tudatossággal a kapcsolatot, egy nagyon különböző 
élmény összehasonlítva azzal, amikor nem
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tett, ahogy érzékeljük azt – a létrejöttéhez vezető tevékenységek és események soroza-
taként –, legyen szó akár egy autóról, házról vagy az eperjoghurtról. Az autó, ház vagy 
eperjoghurt van először, a tevékenységek és események kézzelfogható sorozata, amelyek 
a valóságérzékelésünkben feltűnnek, csak azt követően jönnek létre, hogy az autó, ház 
vagy eperjoghurt már gondolatilag kész formájukban testet öltöttek a hullámforma látha-
tatlan birodalmában, a metafizikai világegyetemben. Azt mondom, azután, de valójában 
minden ugyanabban a végtelen MOST-ban történik. Az elme-test számítógép és az ember 
programozott észlelése nem érti, dekódolja vagy ismeri a tudatosság vagy lehetőség azon 
szintjét, amikor valami egy villanás alatt létrejöhet a gondolat, képzelet és a Tudatosság 
erejéből. Tehát történések és események sorozatát dekódoljuk, amelyek végigvezetnek 
minket a fizikai (holografikus) alkotás folyamatán, autógyárakon, házépítőkön, tejgaz-
daságokon és másokon keresztül. „Itt van egy autó”-ból „Építs nekem egy autót” lesz. 
Ugyanez vonatkozik a személyes élményekre. A kimenet már megtörtént, és az odajutás 
sorozatlépéseit (az időkeretet) az elme-test hozza létre, hogy megfeleljen az általa elkép-
zelhető lehetőségek határainak, valamint az idő szó szerinti létezésébe vetett hitünknek. 
Az emberi irányító rendszer és a DNS-programok is erre ösztönöznek minket. Erre ké-
sőbb még visszatérek. – Mély, ugye? De hát ilyen messzire juthatunk a hétköznapi emberi 
érzékeléstől a magunk és a valóság igaz természetének megértésében – a visszaemléke-
zésben. Amikor azt mondom, illúzió – akkor illúziót értek ez alatt.

Egész vagy borsónyi agy?
Nem érthetjük meg az emberi társadalmat, és ahogyan dekódoljuk ezt a börtönvalóságot, 
az agy két személyisége vagy féltekéje, és ezek működésének ismerete nélkül. Van bal 
és jobb agyfélteke egy híddal összekötve, melyet 
corpus callosumnak hívunk. E híd szerepe, hogy 
a két agyfélteke „beszélhessen” egymással, együtt 
dolgozzanak, és „teljes-agyúvá” tegyen minket 
(58. és 59 ábra). A legtöbb ember azonban nem az. 
Az emberi társadalom szerkezete és természete 
speciálisan arra irányul, hogy ezt megakadályoz-
za. A két agy félteke funkciói nagyon különbözők. 
A bal-agy logikus és racionális – a logikus és ra-
cionális definíciója szerint. Információt dekódol 
szekvenciává a MOST-ban. Alapvetően ez az, 
ahonnan az idő jön. Minél gyorsabban halad a bal-
agy a szekvenciával, annál gyorsabbnak tűnik az 
idő múlása, és vice versa. A bal félteke analitikus 
és objektív (csak akkor létezik, ha látom, hallom, 
megérintem, megízlelem vagy érzem a szagát). 
Szükségszerűen részekként és nem egészként de-
kódolja a valóságot. A bal-agy azt az érzetet kel-
ti, hogy a tér mindent minden mástól elválaszt. 
Formákat hoz létre – szereti őket –, és nyelvet 
dekódol. Éppen csak jellemeztem a világot, aho-
gyan azt megélik az emberek. A bal-agy valósá-

58. és 59. ábrák: 
Az agy két félteke 
a corpus callosum 
„híddal”; és Neil 
Hague szimbo-
likus leírásával 
azok nagyon kü-
lönböző termé-
szetéről
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