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William Arntz – Betsy Chasse – Mark Vincente:

David Icke:

Ghislaine Lanctot:

Mi a ...(füttyöt) tudunk!?

…és az igazság felszabadít!

Mi a fenét keresek én itt tulajdonképpen?

Valahol elveszett a tanulás iránti
lelkesedésed? Gondolod a tudományhoz neked semmi közöd, az csak
kócos, szemüveges "okos" tudósok
hóbortja? Mégis zavar legbelül, hogy
nem érted a külvilágot? Érdekelne, mi
hogyan működik körülötted, de
riasztanak az érthetetlen kifejezések?
Szeretnél eligazodni, de nem tudod,
merre indulj? Érzed, hogy valami
nagyon nincs rendben, mert az élet
ennél biztosan sokkal több, de nem
tudod, hogyan változtathatnál?

Akkor ez a te könyved. Mert
•
•
•
•
•
•
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kiderül, hogy a tanulás, a megismerés hihetetlen élvezetes is lehet,
a tudomány a tiéd is, nem kell hozzá matematikusnak lenni,
a tudósok is emberből vannak,
a világ megismerhető,
a tudattágítás csodás élményéhez nem kellenek vegyszerek,
és nem utolsó sorban: Te is lehetsz varázsló!

A Mi a ...(füttyöt) tudunk!? a bámulatos, elképesztő tudomány
könyve. Több mint egy tucat kutató és tudós segítségével a
kvantumfizika szemüvegén keresztül bemutatja világunkat,
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 részesei
vagyunk a Világmindenségnek, hanem alakító résztvevői is! Ha a
gondolat több, mint véletlen idegi kisülés, akkor a tudatosság
több, mint egy anatómiai baleset. Valóban létezik egy felsőbb
hatalom - de vajon tényleg kívül van? Hol található a határvonal
az odakint és az idebent között? Ez nem a határozott válaszok
könyve. Ez a tudattágító kérdések könyve. Olyan könyv, ami nem
egy utat mutat meg, hanem a végtelen lehetőségeket.
Ha azt hiszed, hogy mindennap ugyanarra a munkahelyre kell
bemenned, ugyanazokat a tevékenységeket kell végezned,
ugyanazokat a gondolatokat kell gondolnod, ugyanazokat az
érzéseket kell érezned… Hááát, gondold át újra!

(292 oldal, 7800 Ft)

Amint az Egyesült Államok egyik
vezető könyvkiadója mondta, miután
elolvasta David Icke kéziratát:
„Nehéz szavakba öntenem az izgalmat,
amit ezzel kapcsolatban érzek. Ez egy
olyan könyv, aminek felbukkanására már
hosszú-hosszú ideje várok! Tudtam, hogy
el fog jönni, és lám, most a kezemben
tartom. Gyakorlatilag elakad a lélegzetem
a rám telepedő sürgető késztetéstől, hogy
minél hamarabb nyomdába adjam és
eljuttassam mindenhová."
David Icke feltárja a globális események mögötti valóságot,
amely az emberi létezés jövőjét alakítja, és a világot, a melyet
gyermekeinkre hátrahagyunk. Félelem nélkül, határozott kézzel
lerántja a leplet az elképesztő, egymásba ágyazódó tömegmanipulációs hálózatról. Bemutatja, hogy ugyanaz a néhány
ember, titkos társaság és szervezet kontrollálja életünk
mindennapjait. Ők tervelik ki a háborúkat, az erőszakos
forradalmakat, a terrorista merényleteket és a politikai
orgyilkosságokat mind. Ők tartják kézben a kemény drogok,
a fegyverek, sőt az információ világpiacát és a média hipnotizáló
gépezetét. A XX. század és az azt megelőző korok minden egyes
negatív globális eseménye ugyanazon Globális Elithez vezethető
vissza, és a felbukkanó nevek némelyike nagyon is jól ismert.
Nevek, helyszínek, dátumok, események. Ezelőtt még soha senki
nem tárta fel ezt a hálózatot ilyen részletes és elsöprő módon, az
összes személyzetével és módszereivel egyetemben.
Ha el akarod kerülni, hogy darabokra törjön a világképed,
akkor tartsd távol magad ettől a könyvtől!
David Icke feltárja a globális összeesküvés ezoterikus hátterét
is. Javaslatot tesz egy lelkesítő megoldásra, amelyben minden
férfi, nő és gyermek ezen a Föld nevű bolygón kiszabadul a napi
szintű elmeprogramozás karmaiból. A könyv szavai inspirálnak
mindannyiunkat, hogy végre azzá legyünk akik valójában
vagyunk - tudatos teremtők. Ezen ismeret birtokában képessé
válunk, hogy sarkig tárjuk a magunk által tudattalanul épített
szellemi börtönünk kapuit, és a penészes, dohos, sötét
tömlöcből kisétáljunk a szabadság borzongató fényáradatába.

(251 oldal, 3990 Ft)

Ez a könyv igazi ritkaság a mai
bőséges és felhígított könyvpiaci
kínálatban. Az olvasó nem csak
azt érti meg belőle, hogy teljes
mértékben sorsának kovácsa,
hanem útmutató is egyben,
hogyan szabaduljunk meg káros,
és természetellenes szokásainktól, úgy egyéni, mint kollektív
szinten.
Ghislaine (ejtsd: gilén) tudatébresztő munkásságának
ragyogó gyümölcse ez a könyv, mely a mai világ
zavaros szituációinak, problémáinak megértésében segít,
egyben kézzelfogható, reális, és „életbiztos” kiutat mutat,
a látszólag megbolondult világunkból.
Az emberi tudatosságot, (tudat-állapotot) négy alapvető
kategóriába sorolja: Fehér birka, fekete birka, szuverén paripa
és szárnyas paripa. Akár birka valaki, akár paripa, megteremti
magának a hiedelmének megfelelő valóságot. Nem az a kérdés,
hogy teremt-e, hanem hogy mit teremt magának. A hasonlatok
nagyon találóak, mert önmagukban is ábrázolják az adott
szinten lévő egyén jellemző viselkedését, mintáját, programját,
félelmeit és motivációját. A félelmeinket tudatosítva azok
elvesztik korlátozó, megbetegítő hatásukat, mely egy egészen
más élethez és magasabb életminőséghez nyit utat.
Az engedelmes birka egyetlen döntéssel átalakulhat szárnyas
paripává! Ha az ember mindennapi életében, minden egyes
döntésével ehhez tartja magát, és lemond a jó pásztor álszent
védelméről, leveti hamis és félrevezető hiedelmeit, netalán
megtartja munkája gyümölcsét magának, szeretteinek, akkor
élhet jólétben, szabadságban, örömökben bővelkedő életet.

A legnagyobb kérdés az, hogy van-e bátorságunk hozzá!
Ghislaine a „Nagy Képen”, egyetlen oldalon, 70 szóban és
néhány képpel tisztába teszi az emberi tudatosság
fejlődésének négy szintjét, rámutat arra, honnan jöttünk,
hol vagyunk és hová tartunk…
„A hernyó halála - a pillangó születése” Lao Ce
(252 oldal, 3990 Ft)
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