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Bevezetés

Nem számítógépen, még csak nem is papíron kezdtem ma írni ezt 
a könyvet, hanem szemben egy tükörrel, az arcvonásaimat vizsgálva. 
A tolték és mexika szájhagyomány szerint, amely a chichimekák, ol-
mékok, teotihuakánok és xochicalcák korábbi közép-amerikai civi-
lizációig nyúlik vissza, az arcvonások mindarról tanúskodnak, amit 
valaha megtapasztaltunk, de mindenekelőtt azt mutatják meg, ho-
gyan éltük az életünket a Földanyán.

Néztem tehát az arcvonásaimat, megvizsgálva fentről lefelé az ösz-
szes barázdát és ráncot, és hálát éreztem az általuk képviselt vala-
mennyi tudásért és tapasztalatért, amelyeket utam során szereztem. 
Köszönettel tartozom nekik azért is, hogy lehetővé tették számomra 
Az erő barlangjai megírását.

Tehát mosolyogva szeretném közreadni néhány, a tolték és mexika 
hagyomány révén, illetve energiagyógyászként szerzett tapasztala-
tomat. Szeretnék továbbá megosztani néhány olyan technikát, ame-
lyek reményeim szerint hasznosak lesznek, és hozzásegítenek, hogy 

„meggyógyítsd” az életed.
Sergio Magaña Gil vagyok. Mexikóvárosban születtem, mélyen 

hagyománytisztelő katolikus családban. Körülbelül kilenc évvel ez-
előtt, amikor egyik mexikahagyomány-tanítóm, Hugo Nahui kiszá-
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Az erő barlangjai

mította édesanyám holdciklusát, az egyik első dolog, amit mondott, 
a következő volt: „Tehát Sergio a másik fiú.”

A mexika hagyomány részben egy nagyon pontos holdnaptáron 
alapszik, amely a legtöbb ember előtt ismeretlen, Hugo azonban a 
szakértőjének számít. A hagyomány szerint különféle holdfázisok 
irányítanak bennünket, ezek háromévente változnak. Fontos tudni, 
hogy a terhesség idején mely fázisok irányították a szüleidet, akár-
csak azt, hogy melyik uralta a születésed napját. A legtöbb ember 
akkor születik meg, amikor édesanyját a telihold uralja. Emiatt erő-
sen kötődnek az anyagi világhoz, a családhoz, valláshoz stb., amit 
társadalmunk normálisként fogad el. Ellentétben a testvéreimmel, én 
a szüleim fogyó holdja alatt növekedtem anyám méhében, és növő 
hold idején jöttem a világra.

A növő hold jó egészséget, tehetséget ad, és elvezet a sikerhez. 
Ugyanakkor arra is kiváló, hogy tudást nyerjünk a múltról és kor-
szerűen vihessük át a jelenre.

A fogyó hold idején született gyermekek művészi és szellemi be-
állítottságúak, ugyanakkor hajlamosak lehetnek a függésre és a ve-
szélykeresésre, vagy hogy bizarr, akár illegális helyzetekbe sodród-
janak.

Az életem tanúskodik erről az ősi mexika tudásról. Sok szempont-
ból egész életemben egy olyan gyermek jellegzetességeit mutattam, 
aki a terhesség alatt a fogyó hold hatása alatt állt, már akkor is, ami-
kor még fogalmam sem volt a mexikói holdasztrológiáról.

A fogyóhold-gyermekek egyik fő jellegzetessége a spirituális út-
keresés iránti érdeklődés. Az én spirituális utam egy véletlen egybe-
esésnek köszönhetően vette kezdetét. Azok azonban, akik hozzám 
hasonlóan ezt az utat járják, tudni fogják, hogy nincsenek véletle-
nek. Éppen ellenkezőleg, az események tökéletes szinkronban állnak 
egymással. Ez teszi lehetővé, hogy azokkal találkozzunk, akiknek a 
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segítségével beteljesítjük sorsunkat. Végső soron mindannyiunknak 
ugyanaz a végzete, tolték és mexika kifejezéssel úgynevezett „kivirág-
zás” vagy „kivirulás”, amit manapság megvilágosodásnak nevezünk.

Holdörökségemmel először akkor találkoztam, amikor édesanyám 
úgy határozott, tanulni és dolgozni fog. Így a testvéreimet és engem 
többnyire olyan emberek neveltek, akik a szüleimnek dolgoztak. 
Ami engem illet, a dadám, Rosa Hernandez Monroy nevelt fel, akit 
csak Rositának hívtam. A testvéreimet pedig egy másik dadus nevel-
te, akinek furcsamód szintén Rosa volt a neve.

Rosita egy San Pablo Autopan-i otomi őslakos közösségből szár-
mazott, Toluca és Mexikóváros közvetlen közeléből, mely közösség-
nek az édesapja volt a gyógyítója. Rosita sorsa az lett volna, hogy apja 
nyomdokaiba lépjen, ő azonban, amikor a férje brutálisan megverte, 
szülővárosából Mexikóvárosba menekült mezítláb és anélkül, hogy 
akár csak egy szót is tudott volna spanyolul. Végül elkezdett a szü-
leimnek dolgozni, és amikor megszülettem, fia helyett fia lettem.

A gyermekkorom tehát egészen egyedi volt, mivel gyakorlatilag 
két anya nevelt, akik nagyon szerettek, de teljesen máshogy mutatták 
ki szeretetüket: egyikük szigorúan, követve a vallási és a tudományos 
törvényeket, míg másikuk rendkívül gyengéden, a mexikói őslako-
sok gyógyító tudását és mágiáját a katolikus vallással kombinálva.

Amikor például fájt valamim, ahelyett, hogy hagyományos orvos-
ságot adott volna, Rosita egyszerűen fogott egy csomag tiszta do-
hányból álló, Delicados nevű mexikói cigarettát (amit természetesen 
titokban tartott, hiszen otthon szigorúan tilos volt dohányozni, fő-
leg a gyerekek előtt), meggyújtott egy szálat, és a füstjével körözni 
kezdett a fájdalmas terület körül. Aztán beszívta és kifújta a füstöt, 
és amint az elillant, a fájdalom is megszűnt. Természetesen megkért, 
hogy ezt tartsam titokban, hiszen ha a szüleim rájönnek, valószínű-
leg elbocsátották volna.
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Az erő barlangjai

Rosita volt az a személy is, aki először beszélt nekem az álmok fon-
tosságáról. Amikor rémálmom volt – a legtöbben így neveznék –, azt 
mondta: „Megtisztítalak téged egy tojással.” Amikor megkérdeztem 
tőle, miért, olyasmit mondott nekem, amit sosem feledek: „A tojás azt 
az álmot szimbolizálja, amelyik nem válik valóra. Ennek a tojásnak 
az volt az álma, hogy csirke legyen, de ez sosem következik be. A se-
gítségével megakadályozzuk, hogy a rémálmaid valósággá váljanak.”

Az óramutató járásával ellentétes irányú köröket leírva, elkezdte 
mozgatni a tojást a testrészeim felett. Aztán feltörte, beleütötte egy 
pohár vízbe, és olvasni kezdett a fehérje és a sárgája által kirajzolt 
mintákból.

Így sajátítottam el a dohánnyal és a tojással történő gyógyítás mű-
vészetét, és jóllehet már nem használom ezeket a módszereket, hoz-
zájárultak a gyógyító képességem és az energia világával való együtt-
működésem fejlődéséhez. Anélkül, hogy tudomásom lett volna róla, 
beavatást nyertem az álmodás művészetébe is.

Hiszem, hogy ezek a Rositától kapott leckék alapozták meg jövő-
beli, energiagyógyítói karrieremet. Két dolgot tettek nyilvánvalóvá 
előttem: 1. a hagyományos orvoslás nem az egyetlen módja a testi és 
érzelmi problémák gyógyításának; 2. az álmok fontosak, mert meg-
testesülhetnek az éber valóságban, ha pedig nem tetszik egy álmunk, 
módunkban áll megváltoztatni.

Egy másik, Rositától tanult fontos technika lényege az volt, ho-
gyan változtathatom meg a körülöttem lévő világ érzékelését. Na-
gyon félénk és bizonytalan gyermek voltam, és ezt sokan (kezdve a 
bátyámmal) gyakran kihasználták. Rositától a következő jó tanácsot 
kaptam: „Ha úgy érzed, tehetetlen vagy a külső támadásokkal szem-
ben, fordítsd oldalra a szemed.” Ma már tudom, hogy a perifériás 
látásra utalt. Ha egy bizonyos szögben oldalra fordítjuk a szemünket, 
eltüntethetjük a szemünk elől az általunk valóságnak ismert világot.
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Gyermekkoromban – amikor leszidtak a szüleim, zaklattak az osz-
tálytársaim és hasonlók – sokszor megtettem ezt: átléptem egy olyan 
világba, amelyben képtelen voltam bármire reagálni vagy fájdalmat 
érezni. Szó szerint elmenekültem a valóság elől. 

Sajnos, amikor tinédzser lettem, felhagytam ennek a technikának 
az alkalmazásával, így, amikor valaki bosszantott vagy idegesített, 
mindig rosszul reagáltam. Tele félelemmel és haraggal, bizonytalan-
ná és függővé váltam, ami ellen aztán sokáig küzdöttem.

Itt szeretnék rámutatni valami nagyon fontosra: még azelőtt meg-
tanultam meglepően hatékonyan gyógyítani másokat, mielőtt maga-
mat tudtam volna gyógyítani. Így aztán meggyőződésem, hogy ha 
a megfelelő technikákat alkalmazod, akkor is nagy gyógyító válhat 
belőled, ha az életed valóságos káosz. Ezt azért hangsúlyozom, mert 
rengeteg embertől hallottam már: „Először magamat kell meggyó-
gyítanom, utána tudok csak másokat meggyógyítani.” Végső soron 
ez egy jó kifogás, hogy ne kelljen meggyógyítanunk sem önmagun-
kat, sem másokat, röviden: önszabotázs. Ami engem illet, úgy vélem, 
olyan sok embert gyógyítottam meg, mielőtt magamra sort kerítet-
tem volna, hogy az – ahogy az energetikai hagyományban mond-
ják – kedvező szelet generált. Azaz jó energia keletkezett, ami aztán 
lehetővé tette, hogy ne csak önmagamat, hanem emberek ezreit is 
gyógyíthassam. Ha arra vártam volna, hogy először magamat gyó-
gyítsam meg, valószínűleg semmi sem történt volna.

Hogy Rosita felügyelete alatt nőttem fel, még egy óriási előnnyel 
járt: amikor a perifériás látást használtam a valóság eltüntetésére, la-
posabb szögből néztem a világot, ez pedig lehetővé tette, hogy meg-
lássam az emberek energiamezőit. Tehát az agyam megszokta ezt. 
Mindazonáltal hosszú évekig felhagytam ezzel a módszerrel, és csak 
akkor kezdtem újra használni, amikor az élet egy sor olyan eseményt 
sodort elém, amelyek rákényszerítettek.




