
 Ami a holnap társadalmának ígérkezik, az teljesen lehangoló. Sok min-
den miatt aggódhatunk: fenyegető pénzügyi válság, a 3. világ háború, a globális 
éhínség, járványok, nukleáris balesetek, környezeti katasztrófák, elmekontroll, 
földönkívüli invázió, pólusváltás –  és ki tudja még, mi minden. Ez a  forgató-
könyv nem új. Már a kezdetektől fogva része az emberi társadalmaknak. Mára 
elértük a földi pokol csúcspontját. Tulajdonképpen bolygónk rendszeresen 
szembesül pusztító kataklizmákkal. Ilyen helyen maradandó civilizáció létrejötte 
lehetetlen. A bolygószintű pusztulást követően az emberiség kénytelen mindent 
a semmiből újrakezdeni. – Elég! Hol van a kijárat?

 Valójában három kijárat van. Az első a menekülés. Folytathatom a bujál-
kodást, játszhatom anya-szerepemet, nézhetek filmeket, drogozhatok, humanitá-
rius céloknak szentelhetem életemet, vagy beutazhatom a világot – a civilizáció 
következő összeomlásáig.  –  A második ajtó az öngyilkosság. Választhatom 
a lassú verziót (baleset vagy betegség), vagy a gyorsat, a durvábbat. – A harmadik 
ajtó jelenti a kiteljesedést. Energiámat tudatosságom idesszai lénnyé változtatá-
sára használom. Ily módon új birodalmat hozhatok létre az anyagban, ami a földi 
evolúció célja. Melyiket válasszam?

 Az utolsó kijárat a viselkedésmódom teljes megváltoztatását igényli, 
ami félelemmel tölt el, és folyamatosan abban reménykedem, hogy egy meg-
mentő elvégzi a munkát helyettem. A tudósok, filozófusok, politikusok, ban-
károk, spirituális mesterek és földönkívüliek védelmet ajánlanak. Mindegyik 
rendelkezik előnyökkel és hátrányokkal, de minden megmentőben egy dolog 
közös: az isten-illúzió láncán tartanak. A megmentők tüneményes  aranykort 
és egy „feljavított” emberi lényt ígérnek a következő jellemzőkkel: gyerekszerű, 
függő, mikrocsipelt, programozott, hibridizált és robotizált. Ha hozzájárulok 
az ilyen változásokhoz, akkor többé már nem férek hozzá lelkemhez, és egy sza-
badon használható eszközzé, a központi agy – mesterséges luciferi elme – által 
irányított kollektivista társadalom tagjává válok. E terv elfogadásával lemon-
dok földi jelenlétem céljáról. Ha elutasítom a tervet, akkor magamat válasz-
tom – garanciák nélkül. 
 
 Egy napon felfedezem valós identitásomat mint korlátlan teremtő. Az 
igazság nyilvánvalóvá válik: csak én tudom kiszabadítani magamat e földi pokol-
ból, mivel én teremtettem. Ily módon én vagyok az egyetlen, aki képes  ezt földi 
paradicsommá változtatni. A siker érdekében nem adom át többé hatalmamat 
külső hatóságoknak, megtartom magamnak. Nem vagyok már gyerek – fel-
nőttem. Elérkezett az idő, hogy elhagyjam az apa-ország, az anya-vallás, a kül-
földi-nagybácsi házát, és szuverén felnőtté váljak. Máskülönben kényszerülök 
meghalni, és síró csecsemőként visszatérni – ismét!    
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   2 TÉNYLEG ÚGY HÍVJÁK, TÁRSADALOM?

 ÖSSZETETT PROBLÉMA – EGYETLEN OK

Mi, az 
Emberek

Állami
szektor

Magán  
szektor

TÁRSADALOM

 Bemutatnál Társadalom úrnak? Találkozni szeretnék vele. Hmmm, lehet, 
hogy Társadalom úrhölgy. Valójában egyik sem létezik, mivel a valóság személyeken 
alapszik – a korlátlan teremtőerővel rendelkező emberi faj egyedein. Nos akkor mi 
a társadalom? Definíció szerint egy populáció, ugyanahhoz a fajhoz tartozó, ugyan-
abban az időben, ugyanott élő egyedeinek összessége, akik kölcsönös előnyszerzés 
érdekében társulnak. Valójában ez az emberi elme kitalálta absztrakt fogalom. 
A  hatalom bitorlásának megkönnyítése a célja, hogy a  hatalom az egyének nagy 
csoportjától egyetlen uralkodó (diktatúra, királyság) vagy néhány kezébe kerüljön 
(oligarchia, demokrácia, köztársaság). Hogyan lehetséges ez? Az uralkodók meggyő-
zik az egyéneket, hogy adják fel szuverenitásukat, és fogadják  el a szolgaságot. Miért 
egyezik bele az egyén? Mert elfelejtette, ki is ő.

 A fő probléma, hogy az emberi lény szegény birka-
ként gondol magára (1.  kötet), az emberi horda tagjaként; 
fél a gonosz farkastól (magánszféra, és egy védelmező (állami 
szektor) oltalmáért könyörög. A  társadalomnak nevezett 
társasjátékban három szerepet váltogat: áldozat, üldöző és 
megmentő. A társadalmak különböző neveket, színeket 
és hitrendszereket kreálhatnak, de a  játék lényege 
ugyanaz marad. A kisebbségben lévő szereplők ural-
kodnak, és rászedik a  többséget. A szereplők dol-
goznak, szenvednek, megöregednek és meghalnak. 
A játék akkor ér véget, ha az egyén visszaemlékszik 
arra, hogy ki ő, és abbahagyja a játékot. Lemegy a füg-
göny, a pokol szertefoszlik, és a földi paradicsom megvalósul.  
  
 Annak érdekében, hogy a játék fennmaradjon, az elit tudatlanságban tartja az 
embereket identitásukkal kapcsolatban és a megélt világ – társadalom – illuzórikus volta 
tekintetében. Hogy megtarthassák privilégiumaikat és továbbra is rászedhessék az embere-
ket, az állami és a magánszektor társul (Public and Private sectors Partner up; PPPs), nem 
haboznak hazudni, manipulálni, csalni és árulást elkövetni. Azt színlelik, hogy az emberi 
lény állampolgár – egy isteni joggal felruházott szuverén (állam, király, királynő) alárendelt-
je – és a társadalom tagja (tagság, 5. kötet). Továbbá, ha a személy a Korona alárendeltje, 
akkor elfogadja, hogy II. Erzsébet a jogos tulajdonosa a bolygó egyhatodának – 6,6 milli-
árd hektár! Ha egy úgynevezett demokratikus országban él, akkor tévesen azt hiszi, hogy 
a szavazási jogán keresztül maga választja uralkodóit. Azzal büszkélkedik, hogy szabad 
állampolgár, szabad országban él és dolgozik. Nos, az állampolgár valójában szolga.

 Ily módon az illuzórikus országban megtévesztő, hierarchikus kapcsolatokat 
hoznak létre, amelyekben emberek az állam vezetői szerepeit játsszák,  elnökként, 
miniszterként, politikusként, bíróként, köztisztviselőként, rendőrként, katonaként stb. 
Ők birtokolják a hatalmat. Kérdés : ki adott engedélyt a hatalom képviselőinek, hogy: 
1. felosszák a bolygót területekre és országokra; 2. felhatalmazzák magukat mint tör-
vényes tulajdonosokat; 3. a fennhatóságuk alá vonják a lakosságot; 4. durva erőszakot 
alkalmazzanak törvényeik betartatására; 5. kényszerrel elvegyék a  lakosság munkájá-
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nak egy részét (adók); 6. gazdagok érdekeit védő háborúikhoz katonákat sorozzanak. 
Válasz: a legokosabb, legálnokabb, leghűtlenebb, legádázabb emberi horda tagjai! 

 Miért engedelmeskedik az emberi lény? Az embereket születésüktől fogva arra 
programozzák, hogy külső teremtő – Isten, Természet – erőtlen teremtményeként gondol-
jon magára. Ilyen a vallás, a spiritualitás és a tudomány alapvető tanítása. Otthon is és az 
iskolában is azt tanulja, hogy kövesse az állam, az erkölcs és a vallás törvényeit. Megtanulja 
az állampolgárság értékeit, és azt, hogy életét fel kell áldoznia az államnak. Ha engedelmes 
állampolgár marad, jutalomban részesül, azt mondják neki, hogy jó állampolgár. De ha 
megkérdőjelezi az uralkodók jogát, vagy döntéseit, akkor rossz állampolgár lesz, és meg-
büntetik. Idővel az erény, az etika az engedelmesség szinonimájává válik az elméjében. 

 Hallgatólagos megállapodás áll fenn az állam és polgárai között. A jogok köte-
lességekkel párosulnak, a kiváltságok kötelezettséget vonnak maguk után. Ahhoz, hogy 
egy szerződés érvényes legyen, alá kell írni, dátumnak kell szerepelnie rajta, és három kri-
tériumnak kell eleget tennie: 1. önként kell vállalni, tartalmát ismerni kell; 2. érthetőnek, 
egyértelműnek kell lennie és; 3. méltányosnak (elegendő kompenzációt kell tartalmaz-
nia) (5. kötet). – Nos, én sohasem írtam alá szerződést az állammal, amelyben egyetér-
tettem azzal, hogy eljátszom az állampolgár szerepét. Sohasem létezett ilyen szerződés. 
Kezdetektől fogva hazudtak nekem, engedelmességre kényszerítettek, és kiraboltak.

 Most már értem, hogy országom alkotmánya csalárd; politikusai hazugok és szél-
hámosok. A dzsungel törvénye uralkodik. Ahogy Lysander Spooner mondta 1870-ben: 
„Most már tudomásom van róla, hogy az egész világot a pénzkölcsönzők, zsarnokok, rab-
lók és gyilkosok titkos bandái irányítják. A fő hazugságuk: az egyén jogait fel kell áldozni 
a csoport jóléte érdekében. A személy csak egy tag, a  társadalomnak nevezett hatalmas 
szervezet kisujja; akinek vakon engedelmeskednie kell a kormánynak nevezett agytrösztnek.   

 De hát én, az egyén, vagyok a legfelsőbb hatalom! És én teszem ezt magam-
mal. Miért? Alázatomban azt hiszem, hogy egy hatalmas, hétmilliárdnyi birkacsorda 
– az emberi állomány – egy kicsi báránya vagyok. Apróként és erőtlenként a pásztor 
védelmét igénylem, hogy biztonságban érezhessem magamat. Elfogadva ezt a hamis 
identitást, szolgává válok. Bár nincs tudomásom róla, de én teszem ezt magammal.

    3 AZ EREDENDŐ ILLÚZIÓ

 A Dévával1 való közvetlen kapcsolat hiánya miatt 
én, az emberi lény keresek valakit, aki irányít és megvéd. 
Készséggel elfogadom, hogy külső hatalom (szülő, főnök, 
állam, vallás, az anyatermészet) irányítson, és a rám mérhető 
büntetésektől való félelmem miatt engedelmeskedem tör-
vényeiknek. Nem vagyok tudatában, hogy illúzió-világban 
élek,  amelyben az eredendő illúzió a teremtő és teremtmény 
elválasztottsága. Azt hiszem, hogy a teremtő a teremtmé-
nyén kívül van. Pedig Idessza2, a legfelsőbb lény bennem él. 

1 Egy faj Istene, aki mentálisan uralkodik az azonos genetikai kódot hordozó egyéneken  
2 A legfelsőbb lény, minden létezőben benne rejlő. Mindkettő ő, a teremtő szellem és teremtett anyag.  

AZ EMBERI LÉNY 
BÖRTÖNBEN ÉL, 
MIKÖZBEN BIRTO
KOLJA A BÖRTÖN
AJTÓ KULCSÁT
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  Ameddig nem vagyok tudatos idesszai természetemre, korlátlan hatalmamra, 
folyamatosan félelemben élek. Félelemben születtem, félelemben élek, és a félelemtől 
halok meg. Félig bénultan élem az életemet, túlságosan szorongok azt tenni, amire 
vágyon, mert folyamatosan fenyegetve érzem magam. Mi lesz velem? Megrémít, hogy 
elveszíthetem munkaképességemet, és teljesen kiszolgáltatottá válok. Az elit minden-
áron próbál irányítani, és én pedig ideális zsákmánnyá változtatom magamat.  

 Az eredendő bűn, a lélek és a test elválasztottságaként bennem nyilvánul meg, 
a magára maradt test külső irányítót teremt, az egót, amelynek a test túlélésének 
biztosítása a feladata (2. kötet). Hogy sikeres lehessen, hűen követi az állati programo-
zást, amely egyetlen törvényen alapul – a nagy hal megeszi a kis halat. A legalkalma-
sabb – a legintelligensebb és legügyesebb – túlélése a hatalom, kontra engedelmesség 
dualitásán nyugszik – uralkodó/uralt, férfi/nő, szülő/gyerek, irányító/irányított, alkal-
mazó/alkalmazott, öreg/fiatal stb.

ELVÁLASZTOTTSÁG c FÉLELEM c HÁBORÚ
 A bennünket átható elválasztottság folyamatosan félelemet generál, és életre 
kelti a háborút. Akár egyének, akár államok között zajlik, mindig ugyanúgy fejeződik 
be: az erősebb győz. Mégis mindkét oldal bizonygatja majd, hogy békét akar. Nem 
veszik figyelembe, hogy az illúzió-világban, amelyben élünk, a béke egyszerűen „két 
küzdelem közötti csalóka időszak.” (Ambrose Bierce) 
 
 Valójában akár támadok, akár védekezem, háborúban állok – győztes, vesztes, 
uralkodóval vagy uralttal. Ami a szembeszállást illeti, az a fekete birka kedvenc fegyve-
re, de ez még mindig háborút jelent. Jelenti ez azt, hogy kötelességtudó, alázatos fehér 
birka kell legyek? Nem!

 Eljött az idő, hogy megtagadjam az egó irányítását, és a lelkem kormányzását 
válasszam. Az utóbbi állítja fel a hatalmi struktúrát, mivel magasabban rezeg, mint 
a  test, és mindig a magasabb frekvencia van fölényben az alacsonyabbal szemben. 
Ezért legyőzhetetlen a lélek! Amikor a testem követi a lélek tanácsait, akkor fokozato-
san elveszíti félelemre való hajlamát. Végül megismerkedik a legyőzhetetlenséggel, és 
bekövetkezik az igaz béke állapota.
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Az elmúlt évszázadok bizonyították a lelki mindenhatóságot. Ellenállhatatlansága 
azok testében nyilvánult meg, akik az ő irányítását választották. Emlékezzünk Jeanne 
d’Arc-ra, aki a francia csapatokat vezette az angolok ellen, vagy arra a férfira, aki 
a  Tienanmen téren, Kínában 1989-ben megállította az egymás után haladó tanko-
kat. Ghis is megtapasztalt egy ilyen pillanatot, amikor 2009-ben a kanadai bíróságon 
szembenézett a bíróval. Tiszta szívvel szabad utat engedett lelkének, és mélyről jövően 
elfogadta, bármi is következzék az eseményből. Azt ismételgette a bírónak: „Testtel, 
lélekkel, szellemmel rendelkező Szuverén lény vagyok.” „Nyertél” – mondta neki valaki 
a tárgyalás után. „Nem, nem nyertem” – válaszolta. „Nem játszottam” – tette hozzá.

 Mint ahogy csak egyetlen eredendő illúzió van, a teremtő és a teremtett elvá-
lasztottsága, csak egyetlen eredendő igazság létezik – az egységük. Még akkor is, ha 
nálam van a börtönöm kulcsa, bátornak kell lennem, hogy használjam. Az igazság vilá-
gában való élet gondolata megrémíti egómat, oroszlán módjára küzd ellene. Felépíti 
a  halál falát, és az identitásommal és hatalmammal kapcsolatos kétségeket plántál 
belém. Azt érzem, hogy külső hatalom nélkül nem vagyok biztonságban, és nincs, aki 
megvédjen. – Mi lesz velem? Halálra rémülök.

    4 INTERJÚ AZ EMBERI LÉLEKKEL

FÉLELEM

Sz Lé M V

 Hadd mutatkozzam be! A lélek vagyok – tér-időbe individualizálódott Idessza. 
A  Föld minden élőlényében benne élek. Évmilliárdokkal ezelőtt kezdtem utazásomat 
idesszai szikraként. Életről életre lassan növekedtem, mire kész voltam emberi testet ölteni. 
Aztán mentális-, vitális- és fizikai anyagi részeket gyűjtöttem magam köré, hogy lelki testet 
építhessek fel, ami halhatatlan lesz, mint én. Ez egy bonyolult folyamat. Türelmesen vár-
nom kell, amíg az emberi lényben lakó Ének önként hajlandók nekem szentelni magukat. 
Mihelyt ez megtörténik, és megtisztultak, lelki testem méretét és képességeit növelhetik. Ez 
hosszú távú folyamat, jó néhány emberi életre szükség lehet. De végül képes leszek indivi-
dualizált lelki testet ölteni, amely teljes mértékben különbözik az összes eddigitől. Amikor 
a teljes emberi test aláveti magát e folyamatnak, akkor az eljárás felgyorsul. Amikor befe-
jeződik, tájékoztatom a szellemet, hogy a korlátlan hatalmú rezgés beáramlása lehetségessé 
vált. Korábban ez nem történhet meg, mert a test súlyosan megsérülne.

 Minden inkarnációban új emberi testet válasz-
tok. Mindannyiunk sejtjei öt részből épülnek fel: 
1) szellem (Sz), tér-időn kívüli központi rezgés; 2) lélek 
(Lé), szellem tér-időben individualizálódott változata; 
3) a mentális test (M), a cselekedetek logikus szervezője; 
4) a  vitális test  (V), a cselekedetekhez szükséges energi-
áról gondoskodik; 5) a fizikai test  (F), a  sűrű anyagban 
cselekvésre képes hús-vér szállítóeszköz. Sajnos a fizikai test nem él sokáig. Hamar meghal 
a félelemtől és a kimerültségtől. Újra és újra elveszítem a szállítóeszközömet. 

 A test azon részének, amelyik beleegyezik, hogy átadja magát nekem, az anyag 
több milliárd éves evolúciója során felhalmozódott félelmek vastag falán kell keresztül-
hatolnia. – Hatalmas feladat! Amikor kicsi voltam, a bennem lakó testek nem voltak 
tudatában láthatatlan jelenlétemnek. Püföltem a falat, és sikoltoztam, hogy meghalljanak. 
Eseményeket szerveztem, hogy felébredjenek: becsmérlő partner, könyörtelen főnök, unal-
mas munka, fájdalmas szerepek (anya, apa, állampolgár).  Ami segítené ébredésüket, az 
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