A HITEK ENERGETIKAI TISZTASÁGA

Kinek higgyünk, kiben bízzunk, kitıl tanuljunk Hitet?
1. Jézus Krisztus szavai, fennmaradt üzenetei az Evangéliumokból, de minden
körítés és magyarázat nélkül.
2. Anasztázia Hite, világlátása és imája (Vlagyimir Megre könyvsorozatában)
3. Mu, az emberiség szülıföldje / MU vallása címő fejezet (Csicsáky Jenı könyve)
4. Esszénus Béke Evangélium (Edmond Székely fordítása)
5. Teilhard de Chardin: Az Örök Nıi (Út az ómega felé)
.
.
.
25. Sumér eredetibıl, töredékesen: Magyar Biblia (Badinyi Jós Ferenc fordításában)
.
.
.
30. Arvisura - részletek (Paál Zoltán)
.
.
.
40. Yotengrit (Máté Imre tolmácsolásában)
.
.
.
60. A Dogonok mítosza. pl. a „Sziriusz gyermekei" címő könyvben
.
.
.
S a mai, úgymond „világvallások" csupán ezek után jöhetnének számításba.
De akinek ez sok, elegendı, ha annyit megjegyez, hogy bármely hitvallás papjai
között (is) vannak igaz Emberek, s az Örökkévaló Szeretethez bármely templomba
betérve szabad imádkozni.

Mi a probléma a magyarság ÉGI Csillagösvénye szerint?
A mai világvallások mesterkélt vallásossága és férfiuralmi tébolya, (papként
beférkızni Isten és az Ember közé), akkor tudott Evilágba beletenyerelni, ami után,
(kb. 14.000 évvel ezelıtt) a lemúri Birodalmi Központ (MU) Anyakontinense a
Csendes-óceánban elsüllyedve, megsemmisült.
A Vízözönt is beleértve, még így is kb. 14.000 évig eltartott, amíg a NİI
princípiumot szisztematikus alapossággal, mára, megöltük.
S tette ezt valamennyi „világvallás", pl. a kereszténység; közel 5 millió nı
inkvizíciós kivégzésével.

Mi az, ami 2008. ıszétıl történik?
Semmi egyéb rendkívüli, minthogy a Szeretet Dimenziói megpróbálják helyettünk - az ember által kisemmizett, megsemmísitett és elvetélt NİI princípiumot,
(a Föld és az Élet megmentése érdekében), az emberi világba visszavezetni.
S bár emiatt akár ujjonghatnánk vagy hálaimát rebeghetnénk;...
Valljuk be, hogy számunkra igen-igen problémás, sıt: „karmikus" Feladattá fog
válni az életünk folyamán az:
ELFOGADÁS
BELETÖRİDÉS
ALÁZAT és
ANYASÁG
állandó, naponkénti gyakorlása.
Értsük meg tisztán, hogy a jelen földi életünkben szinte kifejezetten csak olyan
Emberszellemek inkarnálódtak emberi, (tehát földi) testekben, akiknek mindezekre a
tapasztalásokra szükségük van.
S mi lennénk ezek, vagyis a MA élı felnıtt emberek.

Ezért inkarnálódott - éppen napjainkban - velünk együtt, a minden határon túl
áradó, Megengedı és felemelı Szeretet (X. bolygó), és a Számonkérés (XI. bolygó)
princípiuma az Anyagi világba, hogy e folyamatban a segítségünkre lehessenek. E
két bolygó feladatkörének pedig már a megnevezése is bıven tartalmazza a
formálódásunk várható irányát.

-------------------------- ????????? --------------------------

Mi sem természetesebb, minthogy a várható változások a férfiuralmat, az egyre
csak „férfias" irányba kapaszkodó nıiséget, a társadalmakat, a jogrend
(fegyelmezésre és büntetésekre kiképzett számonkérı) tisztségviselıit éppen úgy
meg fogják zavarni, mint a porhintésre berendezkedett politikusokat, (politika:
érvényesülés, tudás nélkül) a vazallus tudományokat, (a specialisták kora lejár), az
oktatási rendszereket (mert nem lehet úgy oktatni, hogy éppen mi felel meg az
államhatalom érdekeinek), s az egészséget nem ismerı orvostudományt.
S az intellektuális tudás intelligenciahányadosa (IQ) értelmetlensége helyett ezer évek után - ismét elıtérbe kerül a jobb és bal agyfélteke fele-felerészben történı
használata, s az érzelmi (ÉQ) és felelısség (FQ) felvállalásával újraéled a NİI
princípium, s az ısi magyar Kötelességrend.
Erıt mindezekhez a várható változásokhoz nem adhatunk, tanácsokkal nem
szolgálhatunk, más tollával nem ékeskedünk, de az emberi érzelmeket igenis JÓ
irányba elmozdíthatjuk.
Ezért kérünk mindenkit, szerezze be és terjessze Teilhard de Chardin: „Az Örök
Nıi" címő írását, s Anasztázia imáját, amely Vlagyimir Megre 4. könyvében található.
Amit e folyamatban mi magunk; a Csillagösvény Bt. besegíthetünk mindezeken
kívül,
az nem egyéb, mint az Égi Dimenzióknak, a Szeretet princípiumainak
lehetséges - fizikai szintő -, érzelmi, érzékszervi megtapasztalása, mert e gyógyító és
jobbító Erık mindezek által megismerhetıvé válnak.
Ami pedig érzelmeinkben megismerhetı, az önmagunkban létre is hozható, s
minden esély megvan arra, hogy amennyiben e Szeretet - Energiákat önmagunkban
megeleveníteni képesek vagyunk, akkor ezzel, a magyarok Csillagösvénye Égi
Útjával, az igazi otthonunk felé; a Hazafelé vezetı Utat ismerhetjük meg.
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