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1. 

Bevezetés: Egy feltűnés nélküli lány

Az emberek nagy része szerencsés és szerencsétlen véletlenek többé-kevés-
bé önkényes sorozataként éli meg az életét. Én is közéjük tartoztam. Pozi-
tív életszemlélettel, bölcs elmével és jó szándékkal próbáltam meg legjobb 
tudásom és a lelkiismeretem szerint járni az utamat. Ahogy másokét, az én 
magán- és szakmai életemet is meghatározta a nevelés és a társadalom, a kul-
turális és vallási normák, a dogmák és a szilárd alapzat.

Életem során sok mindenkivel találkoztam – különböző korosztályú, 
származású, gondolkodású és viselkedésű emberekkel. A  különbözőség fo-
lyamatosan elragadtatással töltött el. Megkérdeztem magamtól, vajon miért 
válnak egyesek jóindulatúvá, békéssé, miközben mások számára – úgy tűnik 
– a gyűlölet és az erőszak a hétköznapok része. Miért keressük olyan sokféle-
képpen a boldogságot, és egyáltalán mi ez a vágyott „boldogság”? 

Hamar rájöttem, hogy a boldogság receptje nem a tanulmányokban, a 
szakmai sikerekben vagy az anyagi jólétben keresendő. A belső elégedettség 
és beteljesülés, egyéni boldogságunk kulcsa sokkal inkább saját magunkban 
található. A boldogság akkor jön el, amikor sikerül megszabadítanunk ma-
gunkat a negatív gondolati sémáktól és magunk akadályozásától, és kibon-
takoztatjuk tényleges belső képességünket, valódi lényünket és rendelteté-
sünket. Azt azonban nem tanították meg nekünk, hogy befelé irányítsuk a 
figyelmünket, így az, aki benső énjét keresi, nemritkán először mély szaka-
dékba, belső zűrzavarba tekint.

Kisbabaként teljesen természetesen hagyjuk belső vezérlésünk által irányí-
tani magunkat, és összeköttetésben állunk más valóságszintekkel is. Később 
azonban egyre inkább kívülről formálódunk, alakulunk és edződünk, így fel-
nőttkorunkban többnyire már más emberek és a társadalom által alkotott min-
ták és elképzelések szerint élünk. Azt tanítják, hogy kifelé forduljunk, ne befelé. 
Létrejön az egó, a mesterséges én, amely nem a valódi lényünk. Sokunknak ne-
hezére esik felismerni, hogy nem azzal érjük el az igazi boldogságot és a mély 
beteljesülést, ha másokat próbálunk utánozni vagy anyagi javakat hajszolunk. 
Úgy tűnik, egyesek elveszítették a test, a lélek és a szellem egyensúlyát, a belső 
hangokhoz való hozzáférés képességét, és összezavarodva, félve bolyonganak.
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Apránként arra a felismerésre jutottam, hogy évszázadok óta nem hala-
dunk előre sem az egyéni boldogság és beteljesülés, sem az átfogó igazságos-
ság és a világbéke megtalálásának útján. Bár tudományos és technikai téren 
olyan jártasak vagyunk, mint még soha, úgy tűnik, hogy a valódi bölcsesség 
és a békére való képesség területén nem fejlődtünk. A gazdasági rendszer és 
a társadalomban jelen lévő gazdaságosságra törekvés megköveteli az egyol-
dalúan racionális, materialista gondolkodásmódot. Több mint kétszáz éve 
szinte teljes egészében ez határozza meg létünket, és ennek nemkívánatos 
következménye bolygónk kizsákmányolása, meggyalázása – aminek végzetes 
hatásaival egyre jobban szembesülünk. Sok területen a saját magunk által al-
kotott romhalmaz előtt állunk.

De hol maradt az egyén belső szellemi és lelki fejlődése az évszázadok 
alatt?  Miért áll hadilábon oly sok kortársunk a saját sorsával? Miért válto-
zott társadalmunk a hatalmi harcok, a kapzsiság, az irigység, a hatalomra és 
hírnévre való törekvés könyörtelen rendszerévé? Egy nem igazán kielégítő 
mesterséges valóságban élünk, amely isteníti az egót és akadályozza tudatunk 
bővítését, ezzel valódi képességeink kibontakoztatását. A többség a régi, kö-
zös gondolati és cselekvési sémákban ragadt, amely lehetetlenné teszi az egyé-
ni fejlődést.

Nem csoda, hogy sokan érezzük magunkat túlterheltnek a munkahelyi 
nyomás miatt, és elégedetlenek vagyunk az életünkkel. Hogy is lehetnénk elé-
gedettek, ha nem a saját személyes rendeltetésünk szerint élünk, hanem előre 
meghatározott idegen minták szerint? Erre születtünk? Nem hiszem. Azon 
sem lehet csodálkozni, hogy a csúcsminőségű orvosi ellátás ellenére egyre nő 
a pszichés megbetegedések száma.

Még soha nem szembesültünk annyi egyetemes problémával és kihívás-
sal, mint napjainkban. Konfliktusok, háborúk; szegénység, ínség, nyomorú-
ság, menekültáradat; ingadozó pénzügyi piac, monetáris válság, gazdasági 
recesszió; végzetes ökológiai zsákutcák; belső viszályok és bizonytalanság; 
a számtalan visszaélés az államigazgatásban – mindez vagy a közelgő pusztu-
lás, vagy a nagy áttörés és változás jele.

Könyvünkben abból indulunk ki, hogy egy nagy változás előtt állunk – 
ráadásul mindannyian ennek az áttörésnek, evolúciós átalakulásnak a közép-
pontjában vagyunk. Ez a változás az egyénekből fog kiindulni, azokkal kezdve, 
akik azért születtek a Földre, hogy elindítsák és támogassák ezt az folyamatot. 
Christina, akinek a történetét elmesélem, ezen úttörők közé tartozik.

Ami engem illet, hosszú ideig meg voltam győződve arról, hogy a boly-
gónkon uralkodó állapotokat a saját gondolkodásmódom és cselekedeteim 
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csak korlátozottan képesek befolyásolni. Azt hittem, hogy az igazságosság és 
a béke irányába történő változást alapvetően a hatalomnak kell irányítania. 
A legtöbb politikai, gazdasági és társadalmi rendszer, úgy tűnik, nem fejlődő-
képes, és közeli összeomlással fenyeget. Túl sok minden vált irányíthatatlanná 
a világon, és túl sokan veszítették el már a lehetőségét is annak, hogy akár 
csak megértsék ezeket az igen bonyolult folyamatokat, nemhogy megakadá-
lyozzák a kibontakozó globális káoszt.

Ezt a széles körben elterjedt nézetet vallottam én is, egészen addig, ami-
kor – 2015 elején – lányom, az akkor 14 éves Christina már addig sem hét-
köznapi élete váratlan, új fordulatot vett. Csodálatos, új megvilágításba he-
lyezi korunk zavaros eseményeit azzal, hogy teljesen új megközelítéssel írja 
le a bolygónkon végbemenő folyamatokat. Ő tanított meg arra, hogy igenis 
minden egyes ember hatást gyakorol a világra. Látásmódjával és személyes 
energiaszintjével mindenki hozzájárul ahhoz, ahogyan a dolgok saját benső-
jében, szűkebb környezetében, következésképpen világszinten alakulnak. Ez 
szemléletes példája annak, hogy a tudat, a belső éberség és világosság ereje 
sokkal felsőrendűbb az egyoldalúan racionális értelemnél.

Christina fiatal, hiteles ember, aki számára élni és szeretni ugyanaz. Ő egy 
rendkívüli energiakészlettel rendelkező lány, olyan képességekkel és látás-
móddal megáldva, amelyek racionális gondolkodással nem érthetők meg. 
Olyasvalaki, akinek a magasabb, többdimenziós valóságszintekkel való bá-
násmód ugyanolyan természetes, mint az összes teremtett dologgal való ál-
landó belső kapcsolat. Az egységes valóság tudatában él, mindig tisztelettel 
és szeretetteljesen bánik minden teremtménnyel, amellyel érintkezésbe ke-
rül, anélkül hogy bármelyiket minősítené vagy bármelyikük felett ítélkezne. 
Nemcsak a sorscsapásokat képes higgadtan megvizsgálni, de lenyűgöz meg-
lepő, mély, filozofikus bölcsességével is.

Christina a fiatal, haladó gondolkodók új nemzedékének tagja, akik lé-
tünket a kvantumfizika, a neuropszichológia és a spiritualitás komplex egy-
ségének tekintik, írják le és élik meg. Élénken érdeklődik a világ eseményei 
iránt, és mindig figyelemreméltó éleslátással nyilatkozik róluk. Egyszer ezt 
mondta: „Amíg az emberek több félelmet, mint szeretetet hordoznak ma
gukban, addig a demokráciát – bármilyen igazságosnak és jónak tűnik is 
– csak arra fogják használni, hogy hipnotizálják a tömeget.”

Christina szeret foglalkozni a filozófia, a kozmonológia, a kvantumfizika, 
az asztrológia és asztrobiológia, az antropológia, a mitológia, a technológia 
és a gazdaság, valamint a szociológia, az evolúciós biológia, a neurobiológia, 
a neuropszichológia és számos más tudomány összetett kérdéseivel.
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Gond nélkül össze tudja kötni a természettudományos és a metafizikai 
nézeteket. A világegyetemmel kapcsolatos többdimenziós felfogása – az ön-
szerveződő intelligenciától és isteni geometriától kezdve az emberi DNS-
ig – olyan éleslátásról és tudásról tesz tanúbizonyságot, amelyet eddigi rövid 
emberi életében lehetetlen lett volna elsajátítania. Jártas a tudományágakban 
– a szaknyelvben is –, és magyarázatai gyakran meghaladják a tudomány mai 
állását. Gyakran állapítja meg, hogy sok mindenre, amit a háromdimenziós 
valóságon kívül érzékel, még nincsenek földi szavak.

Christina a Föld fiatal polgárainak azon új nemzedékéhez tartozik, akik 
elhivatottságot éreznek magukban arra, hogy alternatívát kínáljanak eddigi, 
háromdimenziós gondolati sémáinkra és életmódunkra. A kibővült tudatál-
lapot miatt mindenkiben felébred a magasabb szintű gondolkodási képesség, 
amely által képessé válunk arra, hogy meggyógyítsuk saját magunkat és Föl-
dünket. A jövő társadalmában nem a félelemnek és a rettegésnek, a megté-
vesztésnek és a pusztításnak kell előtérben állnia, sokkal inkább a mély, belső 
bölcsességnek, a kölcsönös, szeretetteljes elismerésnek és az együtt teremtett 
békének.

Christina üzenete egyértelművé teszi, hogy milyen mozgalmas időben 
élünk – a tudat evolúciójának közepén –, amely mélyreható változásokhoz 
fog vezetni az élet számos területén. Az egyoldalú, racionális értelemből ki-
indulva nem fogunk új utakat találni az elavult gondolkodásmódon, felfo-
gáson, elméleteken, megküzdési stratégiákon, csakis a szellemi-lelki síkon 
létrejövő kibővített tudaton keresztül. A tudomány háromdimenziós, mate-
rialista szemlélete miatt a legtöbb ma élő ember elfelejtette, hogyan találjon 
természetes, belső utat saját magához, és hogyan őrizze meg a transzcen-
denssel való kapcsolatát. Már nem ismerik fel a nagyobb összefüggéseket és 
a dolgok mélyebb jelentését, és túl könnyen megrémülnek, kétségbeesnek. 
Elválasztva élnek a nagy egésztől, és nem engedik vezérelni magukat a belső 
hangjaik által, csupán mesterséges egójuktól és kívülről irányított életkörül-
ményeiktől.

Christina hangsúlyozza, hogy a teremtés tervében semmi alapja nincs 
a félelemnek, a kétségnek, a bűntudatnak, az irigységnek, a gyűlöletnek, a 
rombolásnak – semmilyen negatív érzelemnek. Ezeket mind mi hoztuk létre, 
így mi vagyunk azok, akik fel tudjuk számolni őket. Amit fájdalomnak vagy 
szenvedésnek tartunk, az sokszor egyszerűen belső tanulási folyamat, ami-
hez – bármilyen nehéznek tűnik – jóakarattal és szeretettel is közelíthetünk, 
hogy átalakítsuk. Christina azt mondja: „A szeretet korlátlanul elérhető az 
univerzumban; ősanyag, amely, ami van, az alapja.”
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Ez a könyv egy kislány igaz történetét meséli el, aki jelentősen kibővült tudat-
tal született. Többdimenziós érzékeléssel és más paranormális képességekkel 
van megáldva, amelyeket teljesen természetes módon kezel. Ám e képessé-
gek valódi lényének csak mellékes jelenségei. Ő korunk lánya, aki hajlandó és 
kész arra, hogy létét egy átfogó, pozitív és építő változás szolgálatába állítsa.

Ezzel Christina messze nincs egyedül. Néhány éve egyre több magas rez-
gésű, szellemileg igen tehetséges gyerek születik, aki csupán jelenlétével és 
szavaival a szó legszorosabb értelmében fényt sugároz. Ez az új generáció egé-
szen természetesen, példaképként jár előttünk, ami a hitelességet, az életörö-
möt, a személyes felelősségvállalást, az odaadást, a szeretetet, a bölcsességet és 
a békét illeti – minden félelem és túlterheltség nélkül.

Első pillantásra Christina teljesen szokványos, sőt hétköznapi lány. Csak 
közelebbről nézve válik láthatóvá rendkívüli energiaszintje. Mindig is tisz-
tában volt a magasabb, kozmikus törvényszerűségekkel. Tudja, hogyan kell 
humorosan, érthetően és könnyeden betekintést nyújtani a létezés más síkjai -
ba, hogy jobban megértsük a bolygónkon, valamint a saját életünkben zajló 
folyamatokat. Még a legbonyolultabb tudományos és világpolitikai témákat is 
multidimenziós szempontból látja; újra és újra meglep bennünket elemzései -
vel és hasonlataival.

Sokunkban tudatosult már, hogy elavult, háromdimenziós rendszerekben 
élünk, amelyek nem képesek megbirkózni a jelen és a jövő növekvő, bonyolult 
kihívásaival. Bizonyára még soha nem vágytunk ennyire egy lassabb, harmo-
nikusabb életre, új gondolati sémákra, viselkedési formákra és életmódra. De 
még sokan nem hiszik el, hogy a globális változás lehetséges. Christina saját 
példáján keresztül képes reményt és bizalmat közvetíteni, miközben tényként 
kezeli, hogy már a közepén járunk ennek az átalakulási folyamatnak. A fény 
itt van, de még nem mindenkinek sikerült ezt felismernie. Azt mondja: „Min
den ember fény, csak elfelejtette.”

Magától értetődősége, éleslátása képes bővíteni a látókörünket, valamint 
felszámolni néhányat a világ nagy kérdőjelei közül – mindezt anélkül, hogy a 
hagyományos értelemben véve tanulta volna. Őt nézve sejthetjük, hogy alap-
vetően milyen határtalan mindannyiunk fejlődőképessége.

Szerencsére a világképem, a világról alkotott felfogásom és a gondolkodás-
módom alapvetően megváltozott az elmúlt két évben. Világossá vált, hogy ha 
változtatni szeretnék valamin, akkor magammal kell kezdenem. Arra a felsza-
badító felismerésre jutottam, hogy valóban minden, amivel ebben az életem-
ben találkozom – még ha az negatív vagy korlátozó is –, a pozitív átalakulás 
lehetőségét rejti magában. Bár nem volt mindig egyszerű és kellemes, feltét-
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