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A HIERARCHIA-PIRAMIS

Új korszak küszöbén állunk. Vannak, akik már régen 
várják, vannak, akiket rettegéssel tölt el, és vannak olyan 
társaink is, akik a már bekövetkezett változásokból alig 
vettek észre valamit, sőt, jövőképpel is csak korlátozott 
mértékben rendelkeznek. Megkockáztatom, talán ők 
a legboldogabbak, mert élik mindennapjaikat, és csak 
akkor foglalkoznak bármilyen megoldandó feladattal, 
amikor az őket személyesen érinti.

Az emberek többsége azonban nyugtalan, és – mi-
közben életét mindenki csak az örök MOST-ban élheti 
– gondolatban előre-hátra szaladgál az időben, kutatja, 
keresi, hogy valójában mi az, ami volt (gondolok itt a 
torzításmentes történelmi eseményekre), és – főleg – mi 
az, ami felé haladunk?

A Föld tengelye évezredek alatt egy kúpfelületet ír le, és 
ennek a precessziós mozgásnak köszönhetően úgy látjuk, 
hogy a Nap minden év március 21-én 50 szögmásodperc-
cel arrébb kel fel. 2160 évre van szükség ahhoz, hogy 
elvonuljon egy-egy csillagkép előtt, és jelenleg – a Halak 
korszakának végén, a Vízöntő korszak elején – rend-
kívül érdekes és izgalmas átmenetnek vagyunk tanúi. 
A Halak korszakát az anyagi világban való elmerülés 
és az érzelmi viharok jellemezték. Komoly tudósok és 
kutatók évszázadokig meg voltak győződve arról, hogy a 
világ anyagi, hogy az élet véletlenszerűen, anyagból jött 
létre, hogy természetes szelekció és alkalmazkodás útján 
jutott el négy és fél milliárd év alatt a mai „homo sapiens” 
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szintjére, hogy az élet a születéssel kezdődik és a halállal 
véget ér, továbbá arról, hogy „örökmozgót” építeni nem 
lehet. A korszakváltással bizton számíthatunk mindezen 
téveszmék látványos összeomlására.

Ami a múltat illeti, a történelemírás óriási hangsúlyt he-
lyez a konfliktusokra, a háborúkra és arra a tényre, hogy 
az emberiség egy része újra és újra megkísérli uralma alá 
hajtani a többséget, és azok munkájából megélni. Sokkal 
kevesebb információ áll rendelkezésünkre arról, hogy a 
társadalomban mennyire fontos és valóban létkérdés az 
együttműködés, egymás segítése, egymás elfogadása és 
megértése. 

Ez a gondolkodásmód összecseng a – mellesleg té-
ves alapokból kiinduló, és a fizika törvényeibe ütköző 
– evolúció elméletével, „az erősebb kutya szaporodik, 
a gyengébb kihal” doktrínájával, melyet oly kitartóan 
igyekeznek elültetni tanintézményeink minden nebuló 
fejében és lelkében. 

A történelmünk – túlnyomó részben – a háborúink, 
és nem a sikeres együttműködéseink történelme. Az 
evolúciós téveszme ugyanígy feledkezik meg arról, hogy 
akár egyetlen szervezeten belül hány milliárd sejtnek kell 
tökéletesen együttműködnie a közös jólét és boldogság 
elérésének érdekében.

Egy társadalom, egy közösség akkor és csakis akkor 
élhet és működhet békében, boldogságban és jólétben, 
ha céljai és cselekedetei teljes összhangban vannak az 
Univerzum törvényeivel. 

Volt már ilyen korszak a Föld történetében. Aranykor-
szaknak nevezik a bölcsek, akik ma is közöttünk élnek, 
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és azzal biztatnak, hogy az emberiség ébredése, tudato-
sodása, spirituális fejlődése megnyitja a lehetőséget arra, 
hogy mintegy 400-500 éven belül ismét aranykorszakot 
hozhassunk létre ezen a csodálatos bolygón. 

Hogy ez a gyakorlatban mit jelent, az legkönnyebben 
a hierarchia-piramis segítségével ábrázolható.

Az Aranykorszakban a társadalmi berendezkedésben 
a piramis csúcsán van a fáraó vagy király. Feladata nem 
kevesebb, mint az, hogy családjával együtt teljes mérték-
ben az Univerzum törvényei szerint, az isteni törvények 
szerint éljen, és követendő példát mutasson az „alattva-
lóknak”. Ő az, aki fókuszpontként létezik, akiről példát 
vehetnek, akire felnéznek. 

Az ő útmutatásával működik a beavatott papság, amely 
az isteni törvényeket hivatott tanítani, megadva ezzel az 

ARANYKORSZAK
A hatalom a király kezében van, aki az 
isteni törvényt betartja, és példát mutat. 
A papság tanítja a törvényt és irányít.

EZÜSTKORSZAK
A hatalmat a katonai vezetők és hivatal-
nokok gyakorolják.
Másik neve: DIKTATÚRA

BRONZKORSZAK
A hatalmat a polgárság
gyakorolja. POLGÁRI DEMOKRÁCIA
Másik neve: EGYMÁS ANYAGI 
KIFOSZTÁSÁNAK RENDSZERE

Törvényen kívüliek, „aljanép”

Polgárság – földművesek,
 kézművesek, iparosok, 
kereskedők széles rétege

Beavatott
államigazgatási vezetők,

beavatott katonai
vezetők

Beavatott
papság

Király 
vagy fáraó }

}
}
} VASKORSZAK

A hatalom a törvényen kívüliek 
kezében van.
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erkölcsi-etikai normákat, a követendő utat és életmódot. 
Ahhoz, hogy megértsük ennek a fajta irányításnak a jo-
gosságát és lényegét, tisztában kell lennünk azzal, mit 
is jelentett a múltban a beavatás. Nos, ez semmiképp 
nem olyan információ, amit egy idősebb vagy rangosabb 
pap az általa megfelelőnek tartott időben elmond a fiata-
labbnak. A beavatás egyéni élmény. A beavatás a fizikai 
testtől független élet létének személyes megtapasztalása, 
amely tapasztalat nemcsak a hétköznapi ember szeme 
elől a Mája fátylával eltakart valóság megismerését je-
lenti, hanem az isteni törvény élményszintű átélését, és 
egyúttal a halálfélelemtől való teljes szabadulást. Egy 
beavatott papot reménytelen dolog halállal fenyegetni, 
zsarolni vagy megvesztegetni, mert életét nem a hit, ha-
nem a biztos belső tudás irányítja. A biztos belső tudás 
pedig eltörli a hitet, mert amit az ember biztosan tud, azt 
már nem lehet hinni. 

Ezzel a biztonsággal és bizonyossággal adták hát át az 
isteni törvényeket, és tanították az embereket a szépre 
és a jóra a beavatottak az utolsó aranykorszak idején, az 
atlantiszi civilizáció virágkorában. 

A jól szervezett társadalomban hatékonyságra, vala-
mint rendre és biztonságra is szükség van. Ezt részben 
a beavatott hivatalnokok, részben a beavatott katonai 
vezetők biztosították. Ők szervezték meg a hierarchiában 
alattuk elhelyezkedő emberek – földművesek, kézműve-
sek, iparosok, kereskedők – életét, akik munkájukkal a 
társadalmi jólétet igyekeztek biztosítani. 

Mint minden társadalomban, az Aranykorszakban is 
volt a hierarchikus felépítés alján egy olyan réteg, amely-
nek tagjai spirituális fejlődésben még nem érték el az 
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együttműködés szükségességének felismerését, akik az 
isteni törvényeket nem értették, azokkal nem törődtek, 
sőt esetenként arra voltak büszkék, hogy szembemen-
nek a tanításokkal. Az Aranykorszak emberei ezeket a 
társaikat felnőtt testben élő gyermekekként kezelték, 
igyekeztek őket szeretettel, példamutatással a közös jó 
irányába terelni, és csak akkor léptek fel szigorúsággal, 
amikor ezek az eszközök sorozatosan csődöt mondtak. 

Jogosan merül fel a kérdés, hogy ha mindez igaz, ha 
az emberiség egyszer már elért egy ilyen magas tudat-
szintet, és sikerült megvalósítania egy ideálisnak mond-
ható társadalmi berendezkedést, akkor hogyan és miért 
zuhant vissza erről a csúcsról, mekkora a mélység, és 
van-e visszaút?

A bukásnak, a zuhanásnak az oka az Univerzum 
„hullámtermészetében” rejlik. Hullámhegyek és hullám-
völgyek követik egymást mind az egyén, mind a bolygó 
életében, de ez nem azt jelenti, hogy kár is felkapaszkodni 
a hullám tetejére, ha úgysem lehet ott sokáig megmarad-
ni. Az emberiség fejlődik – nem úgy, hogy úszóhártyát 
növeszt a lábujjai közé, ha sokat tartózkodik a vízben –, 
hanem úgy, hogy egyre tudatosabb, bölcsebb, tapasz-
taltabb lesz. Nem függetlenítheti magát az Univerzum 
hullámtermészetétől, de fejlődésének útján minden elért 
hullámhegy magasabb szintű lesz az előzőnél, és ezzel 
együtt hullámvölgyeink mélysége, a megtapasztalható 
szenvedések mértéke is folyamatosan csökken.

A hullámvölgy kiváltója az időnként felerősödő EGO, az 
önakarat, amelynek hatására az isteni ember szembehe-
lyezkedik Teremtőjével, és – szabad akaratával – kipró-
bálja, milyen az, és hova vezet, amikor nem a törvénnyel 
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összhangban él. Sokszor a „Ne ölj” örök érvényű paran-
csolatát is megszegi, időnként hatalmas önbizalommal, 
mint azt a csatába induló székelyek esetében feljegyezték. 
Volt, aki így kiáltott: „Isten, ne segíts, csak csodálkozz!”

A HANYATLÁS FOKOZATAI

Az Aranykorszak vége látszólag az anyagi körülmények 
romlása, valamint a társadalmi berendezkedés hanyatlá-
sa és összeomlása miatt következett be, az igazság mégis 
máshol keresendő. A változás ugyanis először az emberek 
gondolat- és érzelemvilágában jelentkezik. Minden egyéb 
ennek a következménye, vagy – ha úgy tetszik – tükrö-
ződése. Az atlantiszi civilizáció technikailag, műszakilag 
fejlett volt, repülőgépekkel is rendelkeztek, és jól ismer-
ték a piramisok által összegyűjthető és felhasználható 
energiákat. Részben ezeknek az energiáknak az ego szol-
gálatába állított felhasználása vezetett a kontinens egy 
részének felrobbanásához, más részének süllyedéséhez. 
A bölcsek még idejében elhagyták a földrészt, Egyiptom-
ban, Dél-Amerikában keresve menedéket, ahol megpró-
bálták újra felépíteni társadalmukat az atlantiszi min-
tájára. Ez jó ideig működött is, bár egyre silányabban. 
Egyiptomban Ehnaton fáraó volt az utolsó, aki megpró-
bálta visszaállítani az egyistenhitet – amely a beavatottak 
számára még mindig biztos tudás volt –, de már túl nagy 
ellenállásba ütközött, és halála után ment minden tovább 
a hanyatlás útján. A hullámtermészet és a hanyatlás el-
vezetett ahhoz a ponthoz, amikor a társadalom irányítása 
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kiesett a fáraó és a beavatott papság kezéből. Ilyenkor a 
hierarchia-piramisban ábrázolt, papság alatt lévő réteg, 
a katonaság és az államigazgatás veszi át az irányítást. 
Az ilyen társadalmi berendezkedés neve: diktatúra. 

A hanyatlás azonban itt sem áll meg. Idővel az emberek 
megelégelik az erőből történő irányítást, fellázadnak, a 
diktátorokat elkergetik vagy megölik, és megpróbálnak 
valami újat. Ahogy a hatalom szférája lejjebb csúszik, 
a társadalom vezetését átveszi a polgárság, azaz a kéz-
művesek, iparosok, és főleg a kereskedők rétege. Közös 
érdekszférák mentén szerveződnek, és a szerényebb ké-
pességűekkel elhitetik, hogy ezután se király, se diktátor 
nem határozhatja meg, ki mit tegyen, mert a döntések 
alapját a többség akarata képezi. Így jön létre a polgári 
demokrácia, pontosabban az a berendezkedés, amit ma 
annak neveznek.

Talán mondanom sem kell, hogy a berendezkedésnek 
semmi köze a magasztos eszméhez. Sokkal könnyebben 
megértjük, ha a mi lényegre törő, szép magyar anya-
nyelvünk segítségével fejezzük ki a lényeget. A „polgári 
demokrácia” nem egyéb, mint egymás anyagi kifosztá-
sának a rendszere. 

Így már mindjárt világos, nemde?
A hatalom és az irányítás elméletileg a polgárság 

kezében van, gyakorlatilag azonban csak egy szűkebb 
csoport kezében, akik könnyedén tudják befolyásolni a 
tudatlanabb réteget, és elhitetik, hogy ami történik, az 
közös akaratból fakad. Igen, hogyne. A vezető csoport 
közös akaratából, közös érdekéből, akik aztán klikkekre 
bomlanak, pártokat alakítanak, szavazókat szédítenek, 
és el is érik, hogy ne egymás kezét, hanem egymás 
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torkát szorítsuk – látszólag ideológiai alapon – gyakorlati-
lag azért, hogy ne az egyik, hanem a másik párt irányítsa 
a társadalom értékteremtőinek kifosztását. 

Persze van még lejjebb is...
Amikor a kisemmizettek, akik az isteni törvényt amúgy 

sem veszik komolyan, vagy, ha komolyan veszik is, kifosz-
tásuk olyan méreteket ölt, hogy az már az életben ma-
radásukat veszélyezteti, fellázadnak. Akár véres harcok 
árán is, sokszor a túlélésért küzdve, félresöprik a polgári 
demokráciát, és megteremtik az új társadalmi rendet – 
pontosabban rendetlenséget –, az anarchiát. A hangadók 
és követőik, akiket nem az isteni törvény és a szeretet 
vezet, félelmükben képesek válogatás nélkül megölni 
mindenkit, akit saját maguknál fejlettebbnek, okosabb-
nak, és ezáltal potenciális veszélyforrásnak tekintenek. 
Zászlójukra kitűzik az emberi energiamezőben a túlélést 
biztosítani hivatott energiaközpont, a gyökércsakra szí-
nét – a vöröset, és hozzálátnak a gyilkoláshoz... Hitleri 
Németország, Vörös Hadsereg, kommunistának nevezett 
országok és kormányok, a Vörös Khmer Kambodzsában... 
ismerős vörös zászlók, és bizony nagyon sok kegyetlenség 
és nagyon sok vér...

Még jó, hogy aminek kezdete van, annak van vége is. 
Az emberiség csoportjai, népei, miután bejárták saját 
hullámvölgybe vezető útjukat, ismét elindulnak felfelé. 
A felfelé vezető úton a következő lépés gyakran megint 
a diktatúra, de a diktatúrák azért is dőlnek meg, mert 
kimaradt egy lépcsőfok, a polgári demokrácia, más szóval 
egymás anyagi kifosztásának a rendszere. Így aztán akár 
direkt úton, akár egy diktatúra felé tett kísérlettel ismét 
kialakul az egymás anyagi kifosztására specializálódott 
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társadalmi rend. Csakhogy ezúttal sokkal kifinomultabb 
eszközökkel, sokkal rafináltabban, sokkal nehezebben 
átlátható módon – és sokkal hatékonyabban működik! 
Paulo Carvalho – portugál származású, de Magyaror-
szágon élő író – szerint a jelenkori látszatdemokrácia 
nagyjából olyan, mintha lehetőséged volna választani 
egy házvezetőt vagy házvezetőnőt, aki azután beköltözik 
a házadba. Aztán a házat kénye-kedve szerint átalakítja, 
átrendezi, meghatározza, hogy mire mennyit költhetsz, 
és hogy a jövedelmedből neki, a házvezetőnek mennyi 
jár. Mindezek ellen nem tehetsz semmit, és még csak el 
sem küldheted. Az egyetlen lehetőséged az, hogy négy év 
elteltével választhatsz egy másikat, abban a reményben, 
hogy az majd téged fog szolgálni. És – ahogy mondani 
szokták – a remény hal meg utoljára...

Ami pedig a kiválasztott házvezetőt illeti – bizony nem 
kellene csodálkozni azon, hogy ilyen vezetői vannak a 
világnak. Minden demokratikusnak mondott választás 
teljes összhangban van az Univerzum törvényének egyik 
aspektusával, a Rezonancia törvényével. Az emberek 
többsége olyan vezetőket választ, akiket saját magához 
hasonlónak érez. Amíg a többségben lévők alacsony tu-
datszintűek, nagyobb bennük a félelem, mint a szeretet, 
olyan vezetőkre szavaznak, akik alacsony tudatszintűek, 
és akikben nagyobb a félelem, mint a szeretet. Az ezt 
követő nehézségek nyomán azonban megindul a tudato-
sodás, a félelmekkel való szembenézés, a nagyobb szere-
tetre való igény, és a nagyobb szeretet megnyilvánulása 
az egyénekben. Amikor ez kerül „többségbe”, akkor – és 
csakis akkor – lesz képes a társadalom magasabb tudat-
szintű és több szeretettel élő embereket kijelölni a veze-
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tésre. De még ez sem elég a boldogsághoz, ugyanis – és 
ez nem összeesküvés-elmélet, hanem valóság – működik 
a bolygónkon egy pénzügyi háttérhatalom, amelynek „jó-
váhagyása” nélkül nemigen lesz valakiből államfő vagy 
miniszterelnök. A játékszabályokat ez a háttérhatalom 
írja, szigorúan előnyszerzési céllal. Mindaddig, amíg a 
demokratikusan választott vezető ezeknek a játéksza-
bályoknak megfelel – azaz kiszolgálja a háttérhatalmat, 
kifosztja saját országát és népét, és az ebből származó 
jövedelem túlnyomó részét átadja a globális fosztogatók-
nak –, „jó” vezetőnek tartják, látogatják őt más országok 
hasonló cipőben járó vezetői, és a közös fényképeken 
mindenki bájosan mosolyog. Ha van olyan miniszterel-
nök, aki különösen nagy jövedelemhez juttatja egyik vagy 
másik kifosztónkat, azt külön is megjutalmazzák – mint 
ahogy ez Magyarország egyik volt miniszterelnökével is 
történt, aki francia „Becsületrendet” kapott. Csakhogy 
a kifosztás során tudatosodó polgárok tükörképeként 
imitt-amott felbukkan egy-egy olyan vezető is, aki szí-
vesen kiszállna ebből a játékból. A játékból kiszállni vi-
szont csakis a játékszabályok megszegésével lehet, és ez 
azonnal aktiválja a háttérhatalom félelmét és dühét. Ha 
tehát akad ilyen vezető, akkor általában négy lépésben 
próbálják meg „észhez téríteni”. 

Először is figyelmeztetik! Ha ez nem használ, következik 
a második lépés:

Megpróbálják hatalmas összeggel lefizetni. Ha ellen 
tud állni a kísértésnek:

Megpróbálják kompromittálni. Ha nem sikerülne, vagy 
ezt is túléli:
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Megzsarolják. Akár a saját, akár a hozzátartozói, gyer-
mekei, szerettei életét fenyegetik. Ha pedig ez is kudarcot 
vallana, akkor következik:

A baleset, vagy – ha már minden kötél szakad – a ki-
végzés. (Lásd: Nagy Imre Magyarországon, J. F. Kennedy 
Amerikában, Jörg Haider Ausztriában, Lech Kaczyński 
lengyel államfő egy tisztázatlan repülőgép-szerencsét-
lenségben.)

Ebben a szakaszban vagyunk jelenleg. Pontosabban: 
ennek a szakasznak a végnapjait éljük.

Feltehetnénk a kérdést, hogy vajon mi történhetett – a 
háttérben, a nyilvánosság szeme elől jól elrejtve – Görög-
országban, ahonnan a „demokrácia”, a „démosz-kratosz”, 
azaz a „nép-uralom” eszméje útnak indult. Vajon melyik 
szűrőn akadt fenn a demokratikusan megválasztott elnök, 
aki meghirdette a népszavazást arra vonatkozólag, hogy 
hajlandó lenne-e a görög nép lemondani a jövedelmek, 
a nyugdíjak – és úgy általában a megtermelt értékeik – 
jelentős részéről azért, hogy a mindig éhes pénzügyi hát-
térhatalmat megpróbálják kielégíteni? Ugyanis mindössze 
két nap kellett ahhoz, hogy a népszavazást visszavonja, 
lemondjon, átengedje a helyét egy Brüsszelből kijelölt 
bankárnak, akit a görög parlament villámgyorsan el is 
fogadott... Hány embert kellett ehhez megfenyegetni, 
lefizetni vagy kompromittálni? Kik azok, akiknek bőven 
van erejük, idejük és pénzük arra, hogy amint az igazi 
demokrácia felüti a fejét, azonnal lefejezzék? Melyik az 
a kormány- vagy államfő ma, aki józan ésszel, szerető 
szívvel és jó szándékkal azt teheti, ami országának és 
népének a lehető legjobb – úgy, hogy közben saját vagy 
szerettei életét ne kockáztassa?
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Érthető, hogy egyre gyorsabbak a változások, egyre 
több embert érintenek, és egyre többen nyugtalankodnak 
a kiszámíthatatlan holnap miatt. Amint a látszatdemok-
ráciával a rendet fenntartani már nem lehet, életbe lép a 
következő fokozat, azaz újra megjelennek a társadalom 
vezetésében a diktatórikus elemek, mint ahogy az Görög-
országban is történt. Nem olyan nagy baj ez, ha tudatában 
vagyunk a teljes folyamatnak, amely ezeken a lépcső-
fokokon keresztül vezet el ahhoz a bizonyos Aranykor-
szakhoz, amelyre szívünk szerint mindannyian vágyunk. 
Csakhogy a következő Aranykorszakot nem ajándékba 
kapjuk. Meg kell dolgoznunk érte, fel kell építenünk, elő-
ször is egy új értékrend mentén, önmagunkban. 

AZ ÁTMENETI ÉVEK

Viszonylag könnyen felismerhető, hogy mindaz, aminek 
tanúi vagyunk, valójában nem válság, hanem változás. 
Válságról csak akkor beszélhetnénk, ha a megingott, 
bajba jutott régi rendet valahogy helyre lehetne állítani. 
Sokan vannak, akik a számukra előnyöket jelentő régi 
rendet igyekeznek megmenteni, és nem ismerik fel, hogy 
ennek az esélye nagyjából akkora, mint annak, hogy este 
beveszünk egy erős hashajtót és egy jó altatót, és bízunk 
benne, hogy reggelre nem ér semmi meglepetés. A régi 
rend – az egymás anyagi kifosztását célzó gépezet – már 
csak orbitális hazugságokkal, meghamisított tananyag-
gal, eltitkolt kutatási eredményekkel, megzsarolt vagy 
megvásárolt politikusokkal, a valóság torzításával, a hír-
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csatornák kézben tartásával és a híradások tartalmának 
szigorú szűrésével tartható fenn – ideig-óráig. A hatalmas, 
legyőzhetetlennek hitt gépezet fogaskerekei közé azonban 
apró homokszemcsék kerültek, amelyek lassan, de bizto-
san az egész szerkezetet felőrlik. Ezek a homokszemcsék 
pedig nem állnak másból, mint gondolkodó, öntudatra 
ébredő emberekből, akik egyre hatékonyabban tudják 
megkülönböztetni a tudatukra zúduló hazugságáradatot 
az igazságtól, sőt, a tudatalattira ható, agymosó progra-
mok kivédésének lehetőségét is felismerték.

Lássuk hát, mi az, amit mindenkinek tudnia kellene, 
de az ellenőrzött hírcsatornák vagy eltitkolják, vagy el-
torzítják a szükséges információt. 

A bolygó

Bolygónkat vég nélkül kizsákmányolni nem lehet. A 
Föld szilárd kérge 35–40 km vastag, és egy lávarétegen 
úszik. Mivel tengely körüli forgást is végez, olyannak 
tekinthető, mint egy egyensúlyi állapotban lévő búgócsi-
ga. Egyensúlyi állapotban... de meddig? Hiszen naponta 
kiszivattyúzunk a kéregből 140 000 000, azaz száznegy-
ven-millió hordónyi kőolajat, naponta kivágunk több száz 
hektár erdőt, a kibányászott szén mennyiségéről nem 
is beszélve. Vajon meddig harapdálhatjuk ennek a „bú-
gócsigának” főként az Egyenlítő körüli részét úgy, hogy 
ne okozzunk vele komoly földrengéseket? A földrengés, 
a földkéreg helyezkedése végső soron nem jelent mást, 
mint azt, hogy a bolygó igyekszik az egyensúlyi állapotát 
helyreállítani. 
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Ha valamit valahol nagyon elrontunk, azt a bolygó 
bizony jelzi. A jelzések pedig nem véletlenek, nem vé-
letlenszerűen sújtanak le tájfunok, tornádók, cunamik 
vagy földrengések a bolygó különböző részeire. A bolygó 
egy tudatos univerzum tudatos része. Vigyáz ránk, táp-
lál bennünket és – ha szükségesnek ítéli – figyelmeztet 
is. Ennek hallatán persze felhördül sok „materialista”, 
csupán anyagi világban gondolkodó ember. Ugyan hogy 
is képzelhető el, hogy egy „élettelen” bolygó okító szán-
dékkal, tudatosan hozzon létre bizonyos átalakuláso-
kat? Vajon nem tudatlanság, hitbéli eltévelyedés vagy 
szenzációhajhász az a szerző, aki ilyen ostobaságot le 
mer írni? 

Nos, azt javasolom, hogy térjünk vissza egy pillanatra 
a kvantumfizika atyjának, Max Plancknak a felismerésé-
hez. Az eredeti német 1942-es kiadású könyvben találtam 
meg... Valami oknál fogva nem szokták Tőle idézni... 
Márpedig ezt a kvantummechanika egyik megalapítója 
mondta 1935-ben:

„Az anyag léte és eredete egy olyan erőnek tulajdonítha-
tó, mely rezgésbe hozza és összetartja az atomot felépítő 
részecskéket. Eme erő mögött egy értelemmel bíró tudat 
létezését kell feltételeznünk. Ez az elme nem más, mint a 
látható anyagot létrehozó mátrix.”

 Max Planck (1858–1947)
 
Mivel azóta a kvantumfizika ugyancsak átszőtte az 

életünket, és amit kigondoltunk, kivétel nélkül minden 
megvalósíthatóvá vált – továbbá folyamatosan megva-
lósíthatóvá válik –, érdemes volna igencsak komolyan 
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