
 
 

Kedves Olvasó! 

szeretettel meghívunk  

Helyszín: Rejtek Vendégház, Lispeszentadorján – a festői Zalai-

dombság területén 

https://szallas.hu/rejtek-vendeghaz-lispeszentadorjan 

Az öt napos rendezvényünk célja, hogy személyesen találkozzunk régi 

és új olvasóinkkal, valamint ezen a csodás helyen, festői környezetben 

eltöltsünk együtt néhány napot.   

Amennyiben szeretnél kikapcsolódni, feltöltődni, és többet megtudni 

könyveink üzenetéről és mindezt az ezvankiadó másképp gondolkodó 

olvasóival, mindenképpen tarts velünk.  

https://szallas.hu/rejtek-vendeghaz-lispeszentadorjan


Tervezett Program 

Zsac előadásai a kiadó 

korábban megjelent, még a mai napig igencsak aktuális „tudatmódosító” könyveiről  

1. előadás: Mi a füttyöt tudunk a világról - A Mi a …(füttyöt) tudunk!? a 

bámulatos, elképesztő tudomány könyve. Több mint egy tucat kutató és elméleti 

tudós segítségével a kvantumfizika szemüvegén keresztül bemutat egy világot, amely 

sokkal bizarrabb és élőbb, mint ahogy valaha is képzelted. Azután még tovább repít: a 

tudatról, az érzékelésről, a test vegyi folyamatairól és az agy felépítéséről szóló 

tudományos ismereteink külső peremére. Miből van a gondolat? Miből van a valóság? 

És a legfontosabb, hogyan változtatja meg egy gondolat a valóság természetét?  

Ez a tudomány elvezet minket nemcsak az anyagi világba, de mélyen a spiritualitás 

birodalmába is. Ha a megfigyelés hatással van a dolgok kimenetelére, akkor nem 

csupán passzív részei vagyunk a Világmindenségnek, hanem résztvevői is. Ha a 

gondolat több mint véletlenszerű idegi kisülés, akkor a tudatosság több, mint egy 

anatómiai baleset. Létezik egy felsőbb hatalom – de vajon tényleg odakint van? Hol 

található a határvonal az odakint és az idebent között? 

 
 

*** 

2. előadás: Holografikus Univerzum – Világegyetem maga egy óriási 

hologram, szó szerint egyfajta kép vagy elmeszülemény, amit legalábbis részben az 

emberi elme hoz létre. Ez a figyelemreméltó újfajta Univerzum-látásmód 

megmagyarázza nemcsak a fizika mindezidáig megoldatlan rejtélyeit, hanem az olyan 

titokzatos jelenségeket is, mint a telepátia, testen kívüli élmények, halálközeli 

élmények, “tisztánlátó” álmok, sőt a vallásos, spirituális élményeket is, mint az egység 

érzését a Világmindenséggel, valamint a csodálatos gyógyulásokat. 

 



3. előadás: A végtelen szeretet az egyetlen igazság, minden más 

illúzió – Az álomvilág leleplezése, amit valósnak hiszünk  

 

„Ez a „világ” mindig is értelmetlennek tűnt számomra: az igazságtalanság, az 
ostobaság, ahogy a Rendszer az embereket gépekké változtatja, akik ugyanazon 
ismétlődő tapasztalatok és programozott viselkedési minták körforgásában pörögnek 
egyhelyben, s ezt görcsösen életnek hívják. Nem mi éljük az életet – az élet él minket. 
Vannak kivételek, és sokuk fogja olvasni ezt a könyvet, azonban a legtöbb ember 
elfogadja, hogy megmondják, mit gondoljon, hová menjen, mit és hogyan tegyen. Nem 
így van? Nos, honnan kapod a „tényeket”, amelyek alapján következtetéseket vonsz le 
magadról és a világról? Ki dönti el, hogy munkanapokon mikor kelsz? Ki dönti el, hová 
mész, és odaérvén mit teszel? Ki dönti el, hogyan tedd? „ 

 
 

*** 

4. előadás: Mi a fenét keresek itt tulajdonképpen Önmegvalósítást!  

Mindenfelé megosztottságot, háborút, szegénységet, éhínséget, terrorizmust, 

félelmet, betegséget, szenvedést, öregedést és halált látok. Az életnek nincs semmi 

értelme! Ez maga a Pokol, itt a Földön! Egyszerűen véget vethetnék az egésznek itt és 

most, s visszatérhetnék oda, ahonnan jöttem. De ehelyett kitartok, s megpróbálom 

elodázni az elkerülhetetlen véget. Miért tűröm mindezt? Mert lelkem mélyén tudom, 

hogy ez az egész értelmetlen badarság nem valós és mesterséges. Egy kis hangocska 

kitartóan súgja nekem, hogy élhetek békében, hogy ez a bolygó képes eltartani 

mindannyiunkat bőségben, hogy a szeretet képes futótűzként terjedni, s hogy 

a boldogság csak arra vár, hogy kitárjuk karunkat és magunkhoz engedjük. Én csak 

rendületlenül hallgatózom tovább és kitartok. Próbálok túlélni bármi áron. Szeretném 

megismerni a Paradicsomot itt a Földön. 

 
*** 



5. előadás: Úton az emberfölötti felé –  

 
Az ember átmeneti lény; nem végleges. 

Az embertől az emberfölöttiig tartó lépés, a következő közelgő vívmány a Föld 
evolúciójában. 
E lépés elkerülhetetlen, mert egyszerre a belső Szellem szándéka, és a Természet 
folyamatának logikája. 

-Sri Aurobindo 

- egy intuíciót fejlesztő egyedülálló 

módszerrel, melyet szeretnénk  legjobb tudásunk szerint átadni neked. 

A gyakorlatokat az előadások témájához igazítjuk, hogy a megszerzett ismereteket 

hathatósan integráljuk. 

Mindenképpen ajánljuk, hogy ismerkedj meg vele, próbáld ki, igen nagy hasznát 

veheted a mindennapjaidban.  

 

– a napi témával kapcsolatos 

filmvetítés lesz, hogy még inkább érthető legyen számunkra az üzenete  

Szeretnénk az 5 nap alatt kirándulni a környéken, a varázslatos 

Budafai arborétumban és a vadregényes Vétyemi ősbükkösben 

 

  



 

Szállás  

Rejtek Vendégház, Lispeszentadorján 1-2-3 ágyas szobákban. 

A teljes vendégházat a kiadó bérli a megadott időszakban, más 

vendéget nem fogadnak rajtunk kívül.  

Programjainkon használhatjuk a közös helyiségeket, beleértve a 

hatalmas panorámás teraszt.   

 

Részvételi díj 

 

Az 5 nap 5 éjszaka, szállással, teljes ellátással (svédasztalos reggelivel, 

2 fogásos ebéddel) és a fenti programokkal a kedvezményes 

regisztrációs időszakban (április 7-ig) mindössze 68.000 Ft   

Amennyiben április 5-e után jelentkezel 98.000 Ft.  

1 ágyas szoba felár 1500 Ft/éj.  

 

Kérlek, hogy részvételi szándékodat mielőbb jelezd felénk: 

iroda@ezvankiado.hu  

És bármilyen kérdésed van, nyugodtan írj nekünk: iroda@ezvankiado.hu 

 

 az EzVanKiadó: ezvanzsuska, ezvanjuli és ezvanzsac 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

 


