
a saját evolúciómat szolgálná. Többnyire javaslataim süket fülekre találnának. Csak az 
egóra, ezen élet átmeneti mesterére hallgatnának.  

 Napjainkban az élet a Földön egyre keményebb lesz. Az új apokalipszis érkezőben 
van – már hetedszer. Nem fogom elmulasztani ezt a lehetőséget. Kész vagyok összekap-
csolódni jelenlegi testemmel, és keményen taszigálni, hogy teljes mértékben adja át magát 
nekem. Amikor végül beleegyezik, akkor egybekelünk, és létrejön a test-lélek egysége. Ekkor 
az egybekelésünk ajándékaként megjelenik a szellem – idesszai jellemvonások formájában. 
Behatol a kegyelem, és átváltoztat minket. Az átváltozott lények kritikus tömegének eléré-
sekor együtt fogunk újjászületni, és létrehozni a földi paradicsomot.

    5 SZEPARÁCIÓS FÉLREINFORMÁLÁS

 Az elitnek és láthatatlan főnökeiknek – annak érdekében, hogy irányíthassák 
az emberi lényeket, és elszívhassák vitális energiájukat – meg kell akadályozniuk, hogy 
létrejöhessen a test-lélek egysége az emberi lényekben. Ezért módszeresen félretájékoz-
tató kampányokat szerveznek, hogy az elválasztottságot fenntartsák. Négy hazugságra 
alapoznak: 1) az emberi lény nyomorult teremtmény; 2) a lélek nem létezik; 3) az 
emberi lény mint vállalat; 4) a vitális testet „léleknek” hívják, a mentálisat pedig „szel-
lemnek”. Félretájékoztatás:

• vallási – évezredekkel ezelőtt a három ábrahámi vallás (a  judaizmus, a keresz-
ténység és az iszlám) alapozta meg a jelenlegi illúziót. Azt tanították, hogy az 
emberi lény korlátozott teremtmény, egy mindenható külső teremtő (Jahve, 
Isten, Allah) lobbanékonysága, szeszélyei áldozata. A vallási vezetők Isten törvé-
nyeiként hamis dogmákat prédikálnak, hogy hűséges hívőiket mentális, vitális és 
fizikai börtönükben tartsák; 

• tudományos – kétszáz éve a tudományt arra használják, hogy aláássa az ősi vallásos 
meggyőződést. A hivatalos tudomány (fizika, kémia, biológia) által nem megmagya-
rázható jelenségeket kuruzslásnak minősítik. Az orvostudomány a fizikai testre korlá-
tozódik. A vitális és a mentális világ okkult erőit és entitásait nemlétezőnek tekintik, 
a lélekből mítosz lett. Manapság az elit a transzhumanizmus eszméjét (36. fejezet) 
adja el nekünk, mint egyfajta tudatossággyorsítót. Valójában ez a luciferi és techno-
lógiai Nagy Testvér kollektív tudathoz való visszafejlődését jelenti;

• jogi – az elit politikai-jogi fortéllyal az emberi lényt céggé degradálta, egy lélek 
nélküli testté, egy virtuális entitássá, akinek az a feladata, hogy tulajdonosainak 
profitot termeljen (5. kötet). E jogi személy az államhoz tartozik, amely birtokolja 
testét, gyerekeit, bankszámláját, ötleteit (szellemi vagyon) és a génjeit (az élethez 
való kiváltság). Amíg állampolgár vagyok, addig vállalat maradok, és a testem nem 
tartozik hozzám. Ez lehetővé teszi az államnak, hogy irányítsa a mentális testemet 
(manipuláció, oktatás), a vitális testemet (ismertség, média) és a fizikai testemet 
(elszegényedés, eugenika);

• New Agees – a New Age-es spiritualisták a lelket vitális testté  („szív”) degradálták, 
a  szellemet („fej”) pedig mentális testté. Ösztönzik az emocionális kiteljesedést, és 
ezt a fejlődő lélekkel kapcsolják össze. Az asztrális (vitális) fizikai testen kívüli kive-
tüléseket a „lélek” utazásaiként említik. A szellem egyetemes elmévé degradálódik, 
és a  mentális világok (gondolatok, ötletek) rezgéseit a  legfelsőbb frekvenciákként 
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tálalják. Az illúzió-isten és démonjai nem létezők. Csak a kedves láthatatlan lények 
létezők – földön kívüliek, angyalok, tündérek, törpék. A félrevezetés e módja lehetet-
lenné teszi a test és lélek egyesülését.

    6 TUDATOSSÁGI SZINTEM VISSZATÜKRÖZŐDÉSE

 Az emberi társadalom nem a természetben előforduló állati csoportosu-
lás, mint a  horda, méhraj, falka, nyáj, és nem egy déva-irányította faj. A  társa
dalom közös kultúrán, országon stb. osztozó egyénekből épül fel. A szó a  latin 
socius-ból ered, jelentése: társ, szomszéd, szövetséges. Mi közös az emberi társak-
ban? –  Mindannyian a földi pokolban élnek! 

 Dehát, Idessza vagyok a legfelsőbb teremtő! 
Normális körülmények között a földi paradicsomot 
kellene megteremtenem. Miért választom az ellen-
kezőjét? Egyszerűen azért, mert a  teremtőképessé-
gemet a halál fala eltorzította. Mi ez? Félelmekből 
felépülő fal, amely a teremtő és teremtett elválasz-
tottságából ered. Ez a megnyilvánulás tükörként 
használható: amit odakint látok az anyagi világban, 
az tükrözi a bensőm, a  tudatossági szintemet. És 
mit látok odakint? Az illúzióistent! 

 Valójában, én vagyok az illúzióisten, mivel bensőmben pokolban élek, ez 
nyilvánul meg külsőleg. Ezért oly kaotikusak az emberi társadalmak. Mindenütt 
rendetlenséget, háborút, szenvedést és betegséget látunk. Akár társadalmi, környezeti, 
vállalati, vallási, családi (család, párkapcsolat), akár egyéni, a káosz – a rövid ideig 
tartó növekedés és bőség ellenére – a kezdetek óta aláaknázza a társadalmat. Mivel 
az alapvető problémával – az eredendő illúzióval – soha nem foglalkozunk, ennek 
következtében egyre virulensebb formában bukkan fel. 

 A káoszt az emberi társadalom és az egyének ugyanúgy kezelik: megváltoz-
tatják a külső tüneteket. Új vallást alapítanak, másik államfőt választanak, alternatív 
politikai rendszert vezetnek be, még nagyobb területeket foglalnak el, új technológiát 
alkalmaznak. Az emberiség felszínes megoldásokkal él, futja köreit. Az egyik civilizáció 
követi a másik. A változást katasztrófák idézik elő. Az emberiség továbbra is a földi 
pokolban él, és megkísérli lehűteni a hőmérsékletet a légkondicionáló bekapcsolásával, 
vagy ablaknyitással. Mindent megtesz, kivéve, hogy kiugorjon belőle! 
 
 A teremtés célja a teremtmény megtestesülése a teremtő képére – Idessza saját 
magát szeretné látni a tükörben. Ezért az emberi tudatosságnak változnia kell, és az 
egyéneknek vissza kell emlékezniük idesszai identitásukra. A káosz csak ekkor fog 
eltűnni, és ekkor valósul meg a földi paradicsom.  

    7 TÁRSADALOM A NAGY KÉP ALAPJÁN

 Hol találom a földi pokol megoldását? Magamban! Én teremtem a tükörben 
látható képet, de elfelejtettem, ki vagyok. Nem vagyok tudatában idesszai természe-
temnek. Mivel a probléma a tudatossággal függ össze, ezért ezt kell megváltoztatni. Mi 
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a tudatosság? A ki vagyok én valójában észlelésének hatalma. Az emberi tudatosság 
evolúciójának Nagy Képe az átváltozás eléréséhez útjelzőként használható.,
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 Az emberi lények többsége a kollektív egó (a kormány) irányította alázatos 
fehér birka frekvenciáján rezeg. A fehér birkák lelkei kevésbé fejlettek, és előnyben 
részesítik a tétlenséget (vagy a hagyományos cselekvési módokat). Az emberi lények 
kisebbsége a fekete birka szintjén rezeg. Egyéni egóval rendelkeznek, mivel egójuk 
már megszilárdult egy fejlettebb lélek jelenléte miatt. Gazdáik elvárásaival elégedetle-
nek. Tiltakozásokat, felkeléseket szerveznek szerte a bolygón. Akár fehér, akár fekete 
a  birka, még mindig birkaként viselkedik, ami azt jelenti, hogy elválasztottságban 
élnek, félelemben és háborúban. 

 Ha birka maradok, sohasem ismerhetem meg a békét. Eljött az idő, hogy fel-
fedezzem valós identitásomat, és akként viselkedjek. A tudatosság e transzformációja 
a lélek irányítása alatt álló szuverén paripa rezgésszintjére emel. A következő lépésben 
pedig a szellem uralma alatt átváltoztatom a testem, ekkor a szárnyas paripa rezgéssz-
intjére emelkedem. Mind a szuverén-, mind a szárnyas paripa egységben él, szeretetben 
és békében, megteremtve a földi paradicsomot.
 
 Az elit már a kezdetektől fogva behódolásra kényszeríthette volna az emberi 
lényeket, de ehelyett fokozatosan érték el, az emberi lények beleegyezését megszerez-
ve. Ezért foglalkozik mind az együttműködő fehér birkákkal, mind az engedetlenkedő 
fekete birkákkal. Tudják, hogy ha egyszer az emberi lények ráébrednek idesszai hatal-
mukra, irányíthatatlanná válnak. Valójában az elit, a földönkívüliek és a démonok 
rémültek attól, hogy elveszítik rabszolgáikat, fizikai és vitális táplálékuk forrását. 
Mindaddig prédáik leszünk, amíg vonakodunk elismerni a valós identitásunkat. 
Megfékezhetetlenekké válunk, ha átadjuk a hatalmat az egótól a léleknek.
  
    8 ÚTON AZ IGAZSÁG FELÉ

 A homo sapiens az állati és az idesszai tökéletesség közötti deformált átmeneti 
faj. Az emberi lényt nem egy déva kollektív elméje kormányozza, de még nincs telje-
sen a lelke irányítása alatt sem. Ez megmagyarázza különös viselkedését, és az emberi 
evolúció különböző korszakait, ahogy egyre több egyén fokozatosan elhagyja a nem 
tudatos állatiasságot, és a tudatos idesszaság útjára lép. 

1. Az erő korszaka – Amikor az emberiség primitív hordákban élt, akkor az erő hata-
lommal párosult. Aki főnök akart lenni, annak erős fizikai teste és lenyűgöző vitális 
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energiája kellett hogy legyen. Alacsony, gyenge férfi nem lehetett a törzs vezetője, még 
akkor sem, ha nagyon intelligens volt. 

2. Az intelligencia korszaka – Minél fejlettebbé váltak a civi-
lizációk, a vezetőknek annál inkább az intelligenciára kellett 
támaszkodniuk. Bonaparte Napóleon  –   termete ellenére 
(168  cm) – Franciaország vezetője lett, mert hatalmas intel-
ligenciával (mentális), akaraterővel és hihetetlen energiával 
(vitális) rendelkezett, valamint kiemelkedő képességű csaló, 
hazudozó, tolvaj és gyilkos volt. Ez nem meglepő, mivel a leg-
fontosabb tanácsadói jezsuiták voltak. 

3. A tudatosság korszaka – A legnagyobb változás pillanatában vagyunk, amikor 
is az intelligencia kormányzását felváltja a tudatosság spirituális kormányzása. 
Nem a  mentális tudatosságról beszélünk, amely csak elkülönülést és elválasz-
tottságot eredményez, hanem az igaz tudatosságról, a lélekről, amely egységet és 
békét teremt. Az igazság egyenesen behatol az illúzióvilágba, és káoszt generál. 
A hamisság nyilvánvalóvá válik. Az elit már nem lesz képes titokban irányítani 
minket. Kétségbeesetten próbálja megállítani az igazság beáramlását, mielőtt késő 
lenne. A teremtő és teremtett elválasztottsága az egyetlen illúzió, és idesszai iden-
titásunk miatt az egység az egyetlen igazság.

 Manapság az emberi lények lelke elég fejlett ahhoz, hogy az emberi lény tuda-
tára ébredhessen idesszai identitásának. Mégis visszautasítja, hogy elhagyja az öreg illú-
zióvilágot. – Miért? Mert fél elveszteni mindent, amit keservesen megszerzett: család, 
kormány, vallás, erkölcs, törvények, jogok, kiváltságok, pénz stb. Ezért áll ellen, ami-
kor lelke kísérletet tesz teste átváltoztatására. Az ellenállásból származó benső szenvedés 
elviselhetetlenné válik. A sejtjeibe ivódott régi faj mindenáron szeretne fennmaradni. 
Kétségbeesetten tartja karmai között a mentális hiteit, vitális vágyait és a fizikai szoká-
sait. Ádázul küzd az új lénnyé való átalakulás bármilyen kísérlete ellen.

    9 BOLYGÓ KONTRA EGYÉN

 A luciferi elit és a saját álnok elmém ugyanazt az eszközt használja: a duális, a két 
lehetőség közötti választási lehetőséget – ez vagy az (54. fejezet). Az elit kényszerít, hogy 
két nemkívánatos lehetőség közül válasszak, pl. az állam adókat emeljék, vagy a szolgál-
tatásokat csökkentsék. Az orvos azt mondja, hogy az oltás vagy a betegség között kell 
döntenem. Ez olyan, mintha azt kérdeznék, melyiket választom: a seggberúgást vagy 
pofont! Ezekben az esetekben a válaszom mindig ugyanaz: „Kösz, egyiket sem!”

 A környezet tökéletes példa erre a dualisztikus megközelítésre. Azt mondják, hogy 
fel kell áldoznom a modern kényelmet, különben a Föld elpusztul. Ez az elit kikényszerítő 
stratégiája, hogy feláldozzam egyéni hasznot hajtó tevékenységemet a közösségiért, ame-
lyet viszont teljes mértékben irányítás alatt tart. Propagandájuk két hazugságon nyugszik, 
melyeknek célja, hogy elfogadjam az elfogadhatatlant:
  
• A bolygó haldoklik – A média folyamatosan ismételgeti a hamis éghajlati sta-

tisztikákat, és ugyanazokat a képeket mutatja a szennyezett folyókról, a petró-
leumtól ragacsos madarakról, partravetett bálnákról és nukleárisan szennyezett 
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növényekről. – Igen! A kezdetek óta az elit finanszírozza és szervezi a teljes forga-
tókönyvet: 1) szennyezi a bolygót; 2) az emberiséget hibáztatja; 3) gyógymódot 
ajánl (környezetvédelmi mozgalom);

• Az emberiség bűnös – azzal vádolnak, úgy elégítem ki a szükségleteimet, hogy köz-
ben nem törődöm a bolygó jövőjével. Szégyen, félelem és bűntudat ébred bennem 
– az alacsony rezgések három fajtája, amelyek beszennyezik a testem és a környeze-
temet. Mindezek ellenére legbelül kedves, nagylelkű és gondoskodó ember vagyok. 

 Azért hogy az elit folyamatosan markában 
tarthasson, szándékosan szennyezi a bolygót, majd 
engem tesz felelőssé érte. Finanszírozza szennyező 
energiaforrások, belsőégésű motorok (vasutak, repü-
lőgépek, autók), rovarirtószerek, génmanipulált élel-
miszerek, kőolajipari termékek (műanyagok, oldósze-
rek, műtrágyák) kifejlesztését, és intenzív propagan-
dával rávesz, hogy használjam őket, miközben tiltja 
a teljesen tiszta, szabad energia használatát (8. kötet).
 A trükk áldozata vagyok?  –  Nem! Nincsenek áldozatok vagy bűnösök. A  Föld 
bolygó, az emberiség és az elit is Idesszának dolgozik. A Föld bolygó részleges megsemmisí-
tése kihat az emberiségre, az elit machinációi a játék részét képezik. Ez nem az első alkalom 
lenne, amikor a bolygó elpusztul, vagy hogy egy civilizáció eltűnik. A játék addig folytató-
dik, amíg Idessza el nem éri célját: egy teremtmény, aki olyan tudatos, mint teremtője. 

Emberi lények szálltak meg... Minden nap be kell venned egy 
cunami kapszulát és egy nyolcas erősségű földrengés tablettát. 
A kezelés csak szigorú orvosi felügyelet  
mellett alkalmazható!

   10 ‚DÉMONKRÁCIA’

 A demokrácia a nép (görögül: demo) hatalmát (görögül: cracy) jelenti, és 
egy olyan politikai rendszert jelöl, amelyben a népesség szuverén. Az USA elnöke, 
Abraham Lincoln (1860-1865) úgy fogalmazta meg: „a nép kormányzása a nép által 
a  népért”. Többségünk számára ez a szó a szabadság, egyenlőség és alkotmányos 
jogok, különösen az állampolgári szavazati jog szinonimája. Azt hisszük, hogy a dik-
tatúra vagy önkényuralom ellentéte. Ha alaposan megvizsgáljuk, láthatjuk, hogy 
totalitárius államban élünk, ahol egy maroknyi kisebbség (privát szektor) irányítja 
és kizsákmányolja a többséget (az embereket) a kormány (állami szektor) közre-
működésével. Üdvözöllek az illúzió-világban, amelyet az illúzió-isten kormányoz 
a  szolgalelkűek segítségével – démonok, bankárok és politikusok. Ezért volt képes 
a ‚démonkrácia’ létrehozni a földi poklot! 

 A demokrácia az ördögiességén túl még csalárd is. Valójában az emberek nem 
is léteznek. Mint a társadalom, ez is csak egy mentális elképzelés. Hogy lehet egy 
teóriának kormányzási joga? A tényleges hata-
lom birtokosa a személy, nem pedig az ország, 
az állam, a társadalom, a közösség, a kormány 
vagy a szervezet. Az egyén szabad akaratából 
kinyilváníthatja szuverenitását, vagy hatalmát 
átadhatja valaki másnak. Ha az utóbbi törté-
nik, közöttük szerződésnek kell lennie. Az USA 
alkotmánya ezzel kezdődik: „Mi, az emberek”, de ezt csak 40 ember írta alá. Ezért ez 
a dokumentum csak az aláíró 40 emberre vonatkozik – senki másra nem! 
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