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egyenesen a magasabb asztrális szférák egyikére hango-
lódjék rá, megkímélve így az illetôt az alacsonyabb szfé-
rák kellemetlen élményeitôl. Az irányítás, ami megfelelô 
rituálé segítségével történik (errôl a rituáléról, annak 
eredetérôl és céljáról a továbbiakban még szó lesz), adott 
ponton megszûnik, és a meditáló átadja magát a teljes 
belsô csend és nyugalom állapotának. 

Ami ezek után történik, az nehezen körvonalazható, 
hiszen mindenki saját gondolatvilágában találja magát, 
de nem a hétköznapi élettel foglalkozó gondolatainak vilá-
gában, hanem egy lényegesen magasabb és tisztább gon-
dolati szférában, és az ilyen gondolatok által kialakított 
környezetben. Az élmények természetesen egyénenként 
változók. Nagy hiba lenne azonban azt képzelni, hogy 
ez a gondolatvilág nem reális, nem igazi, és bármilyen 
szempontból nézve kevesebb jelentôséggel bír, mint a 
földi. A Földön is elsôsorban mindenki a saját gondo-
latvilágában él, akár tud róla, akár nem. Nem létezik 
objektív, a szemlélôtôl független „valóság”.  Másrészt a 
meditációban megtapasztalt gondolatvilágról tudni illik, 
hogy az a tulajdonképpeni elsôdleges, és anélkül a földi 
világ nem is létezhetne. 

MI AZ, AMIT A MEDITÁCIÓVAL ELÉRHETEK?

Meditációban megváltozik az idô természete. Így hát nem 
csak a „hol”, hanem a „mikor” kérdése is felmerülhet. 
Ezekre a kérdésekre az egyetlen megnyugtató válasz az 
„itt” és „most”. Ez az, ami biztos, és nem változik. Ez az 
öröklét titka. Innen indulva a meditáló szemlélôje lehet 
régmúlt dolgoknak, újra átélhet korábbi élményeket és 
helyzeteket – ily módon megvalósítva az oly sokak által 



19

áhított „idôutazást”. Nem kell hozzá sem „idôgép”, sem 
fénysebesség, se pénz, csak egy égô gyertya és némi 
csend. Felbukkanhatnak úgynevezett reinkarnációs 
emlékek, amikre általában az a jellemzô, hogy rendkívül 
erôs érzelmi töltettel jönnek. Nem csupán látjuk, mint 
egy filmet, amit külsô szemlélôként végignézünk, hanem 
újraélünk valamit, ami megtörtént velünk, és ami nagyon 
mély érzelmi nyomot hagyott. Ma nagyon sokan vannak, 
akik kíváncsiak elôzô életeikre, és ennek érdekében ülnek 
le meditálni, vagy – ha még jobban siettetni szeretnék 
a dolgot – regressziós hipnózis keretén belül valósággal 
elôkényszerítik a régmúlt „idôk” vagy – ha pontosabban 
szeretnénk fogalmazni –  korábbi tudatállapotok  esemé-
nyeit. Nagy szeretettel szeretnék figyelmeztetni minden  
kíváncsit, hogy a reinkarnációs emlékek nem véletlenül 
vannak elzárva elôlünk. Amikor már elég érettek va-
gyunk, és fel tudjuk dolgozni ôket, meditációban vagy 
álomban maguktól is elôjönnek. Ki lehet ôket kényszerí-
teni, de ez nem veszélytelen. Nagyon zavaró lehet például, 
ha valaki kellô  érettség nélkül egyszer csak rájön arra, 
hogy szeretett kedvese elôzô életében az édesanyja volt. 
Vagy netán fiútestvére. Sokkal jobb, ha az információ 
akkor érkezik, amikor ennek feldolgozására már képesek 
vagyunk. Példaként említhetem svédországi tanítómes-
terem lányát, aki férjhez ment és két gyermeket szült. A 
gyermekek már iskoláskorúak voltak, amikor elôjöttek a 
reinkarnációs emlékek, és a fiatalasszonyban tudatosult, 
miszerint jelenlegi férje egy középkori életben az inkvizíció 
papjaként halálra ítélte ôt, és az ítéletet végre is hajtot-
ták. Tanítómesterem lánya könnyed mosollyal mesélt az 
eseményrôl, majd hozzátette: „nyilván én sem lehettem 
ártatlan a dologban, nekem is el kellett követnem olyan 
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dolgokat, amelyek karmikusan egy ilyen helyzet elé ál-
lítottak. Akkor nagyon gyûlöltem azt a papot. Ebben az 
életemben megtanultam szeretni, és ez neki is rendkívül 
sokat segített a továbblépésben. És most már engem sem 
köt meg a harag és a gyûlölet, én is szabadnak érzem 
magam.” 

A meditáció kitûnô lehetôséget nyújt arra, hogy kifej-
lesszük úgynevezett belsô érzékszerveinket, azaz a belsô 
látást, a belsô hallást, a belsô tapintást, a belsô ízlelést, 
és – nem utolsósorban – a belsô szaglást. Ezekre ugyanis 
nagy szükségünk lesz, ha teljes értékû élményeket sze-
retnénk szerezni a meglátogatott magasabb szférákból. 
A CD-n lévô meditáció ebben is segítséget nyújt, és a 
meditálónak igyekeznie kell – nem csak elképzelni – ha-
nem valóban érezni, amint kezét érinti a hideg víz, vagy 
egy érdes követ simogat. Törekednünk kell arra is, hogy 
meghalljuk a madárdalt, érezzük a virágok illatát, és 
gyönyörködhessünk a pompás színekben.  

A meditáció legfôbb célja azonban a belsô csend és 
nyugalom elérése. Ez az az áhított állapot, ami aztán 
kiterjeszthetô a mindennapokra, és az elképzelhetô leg-
megrázóbb helyzetekben is erôt és magabiztosságot ad.

A meditáció során kapcsolatba léphetünk lelki meste-
rünkkel, aki minden erôfeszítésünket jutalmazza, egyszer 
csak pontosan tudjuk, mit kell tennünk, vagy mit kell 
mondanunk.

A rendszeres meditáció minden alkalommal hozzátesz 
valamit belsô képességeinkhez, és a behangolódás is 
egyre könnyebben megy majd. Idôvel megtanulunk teljes 
biztonsággal mozogni ebben a világban. Elkezdjük otthon 
érezni magunkat benne. Ugyanakkor elkerülhetetlen 
következményként egyre nyugodtabbak, kiegyensúlyozot-
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tabbak, összeszedettebbek, tudatosabbak leszünk. Felis-
merjük az összefüggéseket a földi és a magasabb szférák 
között, felismerjük az egyes események hátterében zajló 
kiváltó okokat. Egy-egy testen kívüli élmény – ami mel-
lesleg tudatos álomban is bekövetkezhet – nyilvánvalóvá 
teszi, hogy a test csak ruha, és igazi halál, igazi elmúlás 
nem létezik. Így aztán szinte észrevétlenül kopik le rólunk 
a haláltól való félelem, és ezzel együtt a félelmek nagy 
része, ami gúzsba kötött, és ami miatt eddigi életünk csak 
egy gúzsba kötött ember kínlódó rángatózása volt, holott 
felszabadult táncra, örömre születtünk. És végül újra 
felfedezhetjük, tudatossá tehetjük azt a képességünket, 
amit eddig is használtunk, de siralmasan rosszul.

Mindannyian teremtôk vagyunk.
A gondolat erejével, a képi megformálás segítségével 

nem csupán használati tárgyakat tudunk létrehívni, 
hanem élethelyzeteket, lelkiállapotokat is elô tudunk 
idézni. Jelen életünk minden mozzanata, minden részlete 
korábbi gondolataink teremtô erejének, de azt is mond-
hatnám, meditatív állapothoz közeli merengéseinknek, 
ábrándozásainknak, vágyainknak és félelem szülte gon-
dolatainknak torz egyvelege. Az életedért nem valaki más 
a felelôs. Az életedért Te vagy a felelôs. Ha az életedet 
irányítani szeretnéd, ha meg szeretnéd változtatni, ha 
többet, jobbat, mást szeretnél, megvan rá a lehetôséged. 
De csak akkor, és csakis akkor, ha felismered, hogy Te 
vagy az egyetlen ember, aki a jelenlegi helyzetedért felelôs 
vagy. Amíg kígyózó mozdulatokkal próbálkozol kibújni 
a kellemetlennek ítélt helyzetbôl, amíg azt erôsíted ma-
gadban, hogy mindarról, ami az életedet nehézzé, sôt 
elviselhetetlenné teszi, valaki más a hibás, egyszerûn 
nem vagy érett arra, hogy tudatosan saját kezedbe vedd 
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a sorsodat. Saját sorsodat persze így is Te irányítod, 
csak borzasztó rosszul. Panaszkodásod, borúlátásod, 
elégedetlenséged, amiknek nap mint nap hangot adsz, 
hatalmas teremtô erôvel dolgoznak a jövôd alakításán. 
És a jövôd az lesz, amit ma gondolsz. Még akkor is, ha 
nem hiszed. Gondolataidnak akkor is teremtô erejük van, 
ha ennek nem vagy tudatában. És a panaszkodásod, 
elégedetlenséged, borúlátásod eredménye az lesz, hogy 
megállapítod: „lám, lám, pontosan az történt, amitôl 
féltem”. Mint ahogy a hipochonder sírkövére is az van 
felírva: „Ugye megmondtam”. 

Ha felismered a gondolataidban rejlô teremtô erôt, 
mindent képes leszel megváltoztatni. A gondolataidnak 
senki nem parancsol rajtad kívül. Bármikor elkezd-
heted másként gondolni a dolgokat, és a külvilág – ha 
nem is bámulatos gyorsasággal, mert erre a szférára ez 
nem jellemzô – elkezd alakulni körülötted. És amikor 
azt hinnéd, hogy most már mindent megtehetsz, mert 
a Teremtô részeként Te is teremtô erôvel bírsz, jön a 
következô buktató. Beleveted magad a gondolattal való 
teremtés örömébe, és életre keltesz dolgokat, amikrôl 
csak „használat közben” derül ki, hogy számodra kelle-
mesek vagy kellemetlenek. Ezért a teremtéshez, a dolgok 
életre hívásához és az anyagi világban való manifesztá-
lásukhoz jóval többre van szükség, mint egy jól mûködô 
elmére, összpontosított gondolatokra és valósághû ké-
pek megjelenítésére. A teremtéshez szükség van a szív 
bölcsességére és szeretetére is. Aki azonban ezek nélkül 
indul felfedezô útra, olyan, mint a sivatagi vándor, aki 
nem visz magával vizet. 

A szeretet különös virág. Kapni kell ahhoz, hogy ad-
hassunk belôle másnak is, és minél többet adunk, annál 
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több talál majd vissza hozzánk. Olyan, mint a kilégzés 
és a belégzés. Ahol szeretet nincs, ott nincs harmónia, 
nincs belsô csend, nincs fényes jövôkép és nincs testi 
egészség. És hányan vannak ma a földön, akik ezt a 
szomorú felsorolást magukra vehetik...

A CD-n található meditáció éppen ezért jóval több, mint 
egy átlagos irányított meditáció, ami csupán a belsô csend 
és a kellemes képek vizualizálásán keresztül igyekszik 
hozzásegíteni valakit a hétköznapok rohanásából való 
kikapcsolódáshoz. A meditáció az angliai White Eagle 
Lodge (Fehér Sas Páholy) rituális Fehér Mágián alapuló 
gyógyító meditációja. Ennek a rituálénak a segítségével a 
meditáló már az elsô alkalomtól kezdve felépít magában 
és maga körül bizonyos lelki erôteret, és olyan fénylények 
védelmében végezheti gyakorlatait, akik szeretettel veszik 
körül, és megóvják attól, hogy egyszerre túl sok vagy túl 
erôs hatás érje.  

Figyelem: A hangfelvételen mindkét irányított meditá-
cióban 10 percig teljes csend uralkodik. Ez nem hiba és 
nem véletlen, hanem a meditáció tulajdonképpeni célja és 
leglényegesebb része.        

MILYEN VESZÉLYEK LESELKEDNEK RÁM?
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Ezen a ponton óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy van-
nak-e a meditációnak veszélyei, és ha igen, melyek  azok, 
és hogyan lehet elkerülni ôket.

Ne ringassuk magunkat hamis elképzelésekbe. A 
megváltozott tudatállapotok hozhatnak számunkra 
olyan információt, amit nehezen vagy egyáltalán nem 
vagyunk képesek feldolgozni. Ha valaki kíváncsiságból, 
elôzô életek élményei után való érdeklôdésbôl, feltûnési 
viszke-tegségbôl stb. végez meditációs gyakorlatokat, az 
számíthat kellemetlen meglepetésekre. De vegyük sorra 
a lehetséges veszélyeket, illetve akadályokat:

A magamutogatás:

Valamelyik nap a Margitszigeten sétáltam, és láttam egy 
fiatalembert, aki lótuszülésben „meditált” a szökôkút 
elôtt, egy olyan helyen, ahol mindenki láthatta. Vajon 
miért választott olyan helyet a meditáció számára, ami 
sokkal zajosabb, forgalmasabb, mint a többi? 

Mert ez volt a célja. 
Azt szerette volna, hogy mások is lássák, hogy ô me-

ditál. Hogy mások is lássák, hogy ô már különb, ô már 
elôbbre van a többinél, ô már magasabb dolgokkal fog-
lalkozik, mint a többi „halandó”. Az ilyen magamutogatás 
egyáltalán nem tartozik a szerény, belsô lelki munkához, 
és az eredménye sem az, amit az illetô el szeretne érni. 
A magamutogatás természetesen csak annyiban jelent 
veszélyt, hogy hosszú idôre leköti az embert, aki hiába 
várja a spirituális fejlôdés eredményeit. 

Az irányítás nélküli meditációban rejlô veszélyek:
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Korunkban, amikor egyre többen szereznek tudomást 
arról, hogy a fizikai, látható világon túl igenis létezik egy 
másik világ, ami sokkal nagyobb, sôt érdekesebbnek is 
ígérkezik, megnôtt a kíváncsiak száma. Egyesek elôzô 
életeikbe szeretnének bepillantást nyerni, mások angya-
lokkal szeretnének kapcsolatot teremteni, és igen nagy 
azon testvéreink száma, akik a jövô eseményeit szeretnék 
feltérképezni meditációik során. A meditáció azonban 
nem más, mint megváltozott tudatállapot, ahova  gyakran 
magunkkal visszük hétköznapi vágyainkat, élményeinket, 
gondolatainkat. De milyenek a hétköznapi gondolataink? 
Tiszták, önzetlenek, és mindenben és mindenkiben a jót 
és a szépet keresik? Vagy éppen önzôk, bosszúállóak, és 
olyanok, amikkel életünk minden kialakult helyzetéért 
valaki mást teszünk felelôssé? 

Hasonló a hasonlót vonzza. Ez univerzális törvény, ami 
alól egyikünk sem kivétel.  

Hasonló gondolatok, hasonló emberek vonzzák egymást, 
attól függetlenül, hogy az egyik még fizikai testben van, a 
másik már elhagyta azt. Irányítás nélküli meditációban 
sokféle entitás jelentkezhet, és sok mindent lehet látni, 
hallani a belsô érzékszervek segítségével. A kérdés csak 
az, hogy mennyire járulnak hozzá lelki fejlôdésünkhöz. 
Ismerek olyan személyt, aki ôszintén és odaadón kereste 
a kapcsolatot az angyalokkal, és sokszor megismételte 
gondolatban, hogy megnyitja magát a magasabb világok 
energiái számára. Aztán egy szép napon jelentkezett egy 
entitás, akinek a szavait belsô hallásának segítségével 
tisztán és érthetôen hallotta, és aki azt mondta, hogy ô az 
a bizonyos „angyal”, akire várt. Csakhogy – ahogy telt az 
idô – az üzenetek és beszélgetések egyre jobban eltolód-
tak a hétköznapi szexualitás irányába. Az „angyal”-ként 
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jelentkezô entitás ugyanis nem volt más, mint egy fizikai 
testét levetett ember, aki megrekedt a földi szférában, és 
ugyanolyan szexuális fantáziái voltak, mint az illetônek, 
aki angyalokkal szeretett volna kapcsolatot teremteni. 
A szinte állandóan jelen lévô belsô hang, a földi ember 
hétköznapi, valamint szexuális életének állandó kom-
mentálása ijesztô volt, és minden bizonnyal az is maradt 
volna, ha az illetô idejekorán nem szerez tudomást arról, 
mi is történt valójában. Utána már könnyebben tudta 
kezelni, megtanulta a dolgot a humoros oldala felôl nézni, 
és – ami talán a legfontosabb – nem szorult pszichiátriai 
kezelésre, kétes értékû gyógyszerek beszedésére, és nem 
került a zárt osztályra, mert „hangokat hall". Vajon hány  
pszichiáter rendelkezik ma azzal a belsô tudással, hogy a 
megszállottság valós jelenség, és a kezeléséhez nem csak 
gyógyszerekre és csillapítókra van szükség? 

A hasonló a hasonlót vonzza elv alapján az önmagát 
a magasabb szférák számára megnyitó embernek tehát 
törekednie kell a gondolati és érzelmi tisztaságra.

 
Az irányított meditációban rejlô veszélyek: 

Természetesen, most azt kérdezhetné az olvasó – és jog-
gal –, hogy ezek szerint nem létezik olyan meditáció, ami 
veszélytelen, akár irányított, akár nem? 

Tény, hogy bizonyos nemkívánatos dolgok, ha mégis 
bekövetkeznek, lényegében csak újabb tapasztalattal 
gazdagítják a kíváncsi keresôt. Vigaszként szolgálhat az 
a biztos belsô tudás, hogy az Univerzum intelligenciája 
és szeretete mindent helyrehoz bennünk és általunk.  
Legnagyobb hibáinkat és tévedéseinket is a javunkra 
fordítja, és biztosítja, hogy – miután tanultunk belôlük 
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– többé ne hozzuk magunkat hasonló helyzetbe.
Az irányított meditációban rejlô veszély egészen más 

természetû, mint az ellenôrizetlen, és adott esetben sö-
tét gondolatokkal terhelt kíváncsiskodás. Az irányított 
meditációban a vezetô kellemes és szép képek gondolati 
kivetítésével segíti a keresôt abban, hogy a szellemvilág-
ban a szépet és a jót keresse. És ez néha túlságosan is 
jól sikerül. Olyannyira jól, hogy a meditálónak sikerül 
ráhangolódnia egy magasabb asztrális szférára, ahol 
remekül érzi magát, és egyszerûen nem hajlandó visz-
szatérni. Miért is tenné? Miért is jönne vissza egy meg-
próbáltatásokkal teli földi gondolatvilágba, amiben talán 
nem is volt olyan sok öröme? Fôleg, ha végre olyan jól 
érzi magát, mint még soha...

Létezik még egy veszélyforrás, ami abból fakad, hogy 
a gyorsabb haladás érdekében a tanuló több módszert, 
több iskola tanításait keveri. Az igazán türelmetlenek, a 
gyors sikerre vágyók pedig esetenként megkísérelik  ká-
bítószer-fogyasztással elérni azt, amire lelki fejlôdésük 
jelen szintje még nem teszi alkalmassá ôket. 

Ami a sietséget illeti, jó, ha eszünkbe véssük, hogy 
egy idôtlen, gondolat által kivetített világban soha nem 
késünk le semmirôl. Ez a hétköznapi élet szintjén persze 
nem így jelentkezik, de ahhoz, hogy a meditáció eredmé-
nyes legyen, a legfontosabb a belsô csend és a nyugalom. 
Nevezhetô-e belül nyugodtnak az, aki türelmetlen? 

Ami a kábítószer-fogyasztást illeti, igen eltérôek a vé-
lemények. Valóban léteznek olyan könyvek, amik leírják, 
hogy bizonyos kultúrkörben, bizonyos tanítók fogyasztot-
tak növényi eredetû és esetenként kábító hatású anya-
gokat a transzállapot elérésének érdekében. Amirôl ezek 
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a könyvek nem számolnak be, az az, hogy ami bizonyos 
kultúrkörben bizonyos emberek számára használható, 
az más kultúrkörben nem úgy mûködik. Az indiánokat 
például teljesen lezüllesztette az alkohol. Szomorúan 
tapasztaltam ezt, amikor Arizonában, az apacsok rezer-
vátumában jártam. 

De milyen veszélyt is rejt magában a drogokkal kevert 
meditáció, vagy a meditációs módszerek és technikák 
keverése?

Hát igen. Megvalósul a nagy álom. Felszabadulhat a 
különben lekötött „kundalini”-energia egy része. Hozzáfé-
rünk belsô energiatartalékainkhoz. Hurrá! Ez az energia 
önmagában se nem rossz, se nem jó. Ez csak energia, 
mégpedig a javából. És ha felszabadul, akkor a hátgerinc 
energiacsatornája mentén emelkedni kezd, és eléri a ma-
gasabb csakrákat. Közben pedig felerôsít minden tulajdon-
ságot, érzést, félelmet és vágyat, amit útközben talál. Ha 
a tanulóban ez akkor történik meg, amikor már lelkileg, 
érzelmileg, gondolatilag letisztult és megnyugodott, való-
ban hatalmas teremtô erô birtokába jut. De ha nem...

Ha a tanuló valamilyen csalafinta módszerrel felfeszítette 
a jól lezárt pecsétet, ha idô elôtt jutott hozzá a nagyobb 
erôkhöz, akkor bizony megfizeti a tandíjat. Elôször is azzal, 
hogy rendkívül érzékeny lesz a külsô hatásokra. Érzékeny-
ségét azonban nem tudja ki-be kapcsolni, így nagyon nehe-
zen viseli majd el a körülötte élôk gondolat-, hangulat- és 
érzelemhullámzását. Saját érzelmeivel és gondolataival is 
nehezen birkózik meg, hiszen a kundalini-energia felerôsíti 
mindazt, ami benne van, jót, rosszat egyaránt. 

Egyik éjszaka – még Svédországban történt –, lehetett 
úgy éjjel három óra felé, amikor tanítómesteremnél meg-
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szólalt a telefon. Reszketô hangú fiatalember jelentkezett, 
és lehetôleg azonnali segítséget kért. Amint az nyögdécselô, 
félelemmel telített, remegô hangjából kiderült, szörnyû 
élményben volt része. Azt látta és érezte, hogy a hátge-
rince alsó részébôl kinôtt két nagy kígyó, elindult felfelé a 
testében, majd a mellkasát átszakítva kidugták a fejüket, 
és harapásra nyitott szájjal fenyegetôen nézték a fejét. 
Nem tudott szabadulni sem a látványtól, sem az érzéstôl. 
Kivetített gondolatai és félelmei „színezték ki” a felfelé ha-
ladó – különben semleges – energiaáramlást.

A jelenséget meditációs pszichózis néven tartják számon.

MILYEN MÓDON TUDOM BIZTOSÍTANI
A „VISZATÉRÉST”?

Soha ne feledjük: feladattal érkeztünk a Földre, mégpe-
dig olyan feladattal, amit magunk választottunk. Senki 
nem kényszerített, senki nem küldött. Lehet, hogy már 
pontosan tudod, mi a feladatod, de az is elôfordulhat, 
hogy a feladat, amit elvállaltál, még nem tiszta elôtted. 
Nem emlékszel. Nem vagy biztos abban, hogy valóban azt 
teszed-e, amiért jöttél. Ne aggódj, sokan vannak ebben 
a helyzetben. 

De miért is jövünk le a Földre? Miért is vállaljuk a fizi-
kai testet és az azzal járó megannyi kényelmetlenséget? 
Nos, a cél: lelki fejlôdés és tudatosodás. Ehhez pedig a 
legnagyobb ellenállást biztosító közeg a legmegfelelôbb. 
A fokozatosan tökéletesedô és tudatosodó embernek 
négy alapvetô feladata van, négy alapvetô érték, amit – 
ha megszerezett – magával vihet a test levetése után, és 
beépítheti mennyei testébe. Ez a négy alapvetô érték: 
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 nyugalom.
 barátság.
 szeretetet.
 szolgálat.

Olyan ez, mint négy drágakô, amelyek megszerzéséért 
újra és újra elindulunk, de nem minden esetben járunk 
sikerrel. A dolgunkat azonban lényegesen megkönnyíti, 
hogy egyszerre csak egy fô feladat van, a négy felsorolt 
belsô érték közül csak egy az, amire a legnagyobb hang-
súlyt kell fektetnünk. 

– Na, de kinek melyik a legfontosabb feladata? – kérdez-
hetné bárki. – Honnan tudhatjuk, hogy ebben az életben 
éppen mit kell megtanulnunk?  

Úgye ismerôsek a csillagjegyek az asztrológiából? Bízom 
benne, hogy olvasóim zöme azt is tudja már, hogy ezek a 
csillagjegyek bizonyos elemekhez kötôdnek. A biztonság 
kedvéért azonban hadd soroljam fel ôket.

 VÍZ-jegyek:  Rák, Skorpió, Halak = Nyugalom
 LEVEGÔ-jegyek: Ikrek, Mérleg, Vízöntô = Barátság
 TÛZ-jegyek: Kos, Oroszlán, Nyilas = Szeretet
 FÖLD-jegyek: Bika, Szûz, Bak = Szolgálat.

Ezen felsorolás alapján már látható, hogy melyik tulaj-
donságon melyik csillagjegy szülöttének kell dolgoznia. 
A víz-jegyûek legnagyobb feladata a belsô nyugalom 
megvalósítása, ami azt jelenti, hogy a külvilág minden 
forrongásának és zajának, akár hajmeresztô esemé-
nyeinek közepette is képesek legyenek megôrizni belsô, 
rendíthetetlen nyugalmukat. 
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A levegô-jegyûeknek meg kell valósítaniuk a barátságot, 
a lehetô legmagasabb fokon. Ugye tisztában vagy azzal, 
hogy ki a barát? Az, aki pontosan tudja, hogy milyen 
vagy, de nem bánja, és nem akar megváltoztatni. Elfogad 
olyannak, amilyen vagy. 

A tûz-jegyûek feladata az önzetlen szeretet megvaló-
sítása, az olyan jellegû szereteté, amit rendszerint csak 
egy anya érez a gyermeke iránt, akiért mindent megtesz, 
és cserébe nem vár semmit. 

A föld-jegyûek feladata pedig a szolgálat. És ha valaki 
úgy gondolná, hogy ez alantas feladat, kérem, gondoljon 
Jézus szavaira, aki azt mondta: „Aki közületek a legna-
gyobb akar lenni, az legyen mindenkinek a szolgája.” 

Mind a négy érték megszerzésére három különbözô mód 
létezik. Minden elemen belül három különbözô csillag-
jegyben inkarnálódhatunk. Három különbözô töltettel, 
három különbözô hajlam- és tulajdonságcsomaggal fel-
szerelve érkezhetünk a Földre, ami azt is mutatja, hogy 
ritka az olyan ember, akinek valamely érték megszerzése 
egybôl és azonnal sikerül. Nagy szomorúság, ha valaki 
úgy érkezik vissza mennyei otthonába, hogy vállalt fel-
adatából alig teljesített valamit.

Miután tisztáztuk, hogy miért kell visszatérnünk a 
meditáció világából a földi világba, lássuk a „hogyan”-t.

A visszatéréshez akaratunk erejét használjuk, és gon-
dolatban kimondjuk: 

„Elérkezett az idô, hogy visszatérjek földi szentélyembe, 
földi testembe.” 

Ezután mélyebben kell lélegezni, és könnyedén meg-
mozgatni a fejünket, az ujjainkat, a lábujjainkat. Teljes 
bizonyossággal éreznünk kell, hogy ismét urai vagyunk a 
fizikai testünknek, még mielôtt a szemünket kinyitnánk. 
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Aki a mellékelt CD segítségével meditál, csak követnie 
kell az utasításokat. 

MILYEN VÉDELEMRE VAN SZÜKSÉGEM 
A MEDITÁCIÓ UTÁN?

Sokan meglepôdnek a kérdésen. Miért volna szükség 
védelemre, és mi ellen, ha már irányított meditációban 
vettek részt, ahol a szertartás eleve biztosította számukra 
a lehetô legmagasabb fokú védelmet? 

Ez így is van. Amíg a meditációban vagy, védelem alatt 
állsz. De tudod-e, mi történik a csakráiddal a meditáció 
alatt? Nos, kezdetben kevésbé, késôbb mind jobban ki-
tágulnak, kinyílnak, erôteljesebb forgásnak indulnak, 
hiszen ezek azok a kapuk, amiken keresztül kapcsolatot 
tudsz teremteni a magasabb világokkal. És mindaddig, 
amíg tudatilag a magasabb világokban tartózkodsz, 
nincs is semmi vész. Amikor azonban visszatérsz földi 
tudatodhoz, és ismét ráhangolódsz a földi világra, ezek a 
kapuk – mármint a csakráid – továbbra is nyitva vannak, 
és válogatás nélkül befogadnak minden olyan ingert, 
ami a környezetedben hat rád. A legérzékenyebb, azaz 
inkább azt mondanám, a leghamarabb jelentkezô káros, 
negatív hatást a napfonatnál érzed, ha például érzelmi 
nehézségekkel küszködô emberek társaságába kerülsz, 
akár otthon, akár csak egy tömegközlekedési eszközön, 
vagy egy bevásárlóközpontban. 

A csakrákat tehát a meditáció után  le kell zárni!
– Álljon meg a menet egy pillanatra!  – mondhatná 

bárki, aki csak egy kicsit is logikusan szemléli a világot. 
Miféle dolog az, hogy a meditációban azon igyekszünk, 
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hogy kapcsolatot teremtsünk a magasabb világokkal, sôt, 
hogy ez a kapcsolat idôvel állandóvá váljék. Ehhez pedig 
az szükséges, hogy csakráink megfelelô módon nyitottak 
legyenek. Nem dobjuk el magunktól az összes eredményt, 
ha a meditáció után ismét bezárjuk ôket?

Errôl szó sincs. A CD pontos utasítást ad a csakrák le-
zárásának módjára és mikéntjére, és ez a lezárás egyetlen 
dologra hivatott: kizárja az  ellenôrzés nélkül beáramló 
negatív érzéseket és gondolatokat. A gondolatban felépí-
tett és elhelyezett pecsét tehát csak a negatív dolgokat 
tartja távol, a pozitív, alkotó, építô gondolatokat, érzéseket 
és információt átengedi. 

MIKOR ÉS MILYEN GYAKRAN MEDITÁLJUNK?

Az idõpont kiválasztásánál érdemes figyelembe venni, 
hogy jobb eredményt érhetünk el, ha a nap bizonyos óráit 
részesítjük elõnyben. Ezek az idõpontok: 

3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24;  
A napi rendszerességgel, ugyanabban az órában végzett 

meditáció hozza a legszebb eredményt, de a heti kétszeri 
alkalom is megadja a ritmust, ami a folyamatos fejlõdést 
biztosítja.

A REINKARNÁCIÓS EMLÉKEK 
RÉGÉSZETI BIZONYÍTÉKAI
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Amikor elôször kerültem kapcsolatba a svédországi White 
Eagle Lodge (Fehér Sas Páholy) tagjaival, meglepetten 
tapasztaltam, hogy ha valaki az életérôl vagy annak 
jelentôsebb eseményeirôl beszél, két, három vagy több 
elôzô életével kezdi. Évekkel késôbb, amikor a Páholy 
angliai központjában jártam, ez a jelenség már termé-
szetesnek tûnt. (Mégis végigfutott a hideg a hátamon, 
amikor elsô angliai látogatásom alkalmával egy hófehér 
hajú, összeaszalódott arcú idôs néni egyenesen odajött 
hozzám, megragadta a kezemet, mélyen a szemembe né-
zett, és azt mondta: „Téged ismerlek!”)  A magyarországi 
Páholyon belül is egyre többen vannak, akik a rendsze-
res és megfelelô rituálé védelmével végzett lelki munka 
nyomán kezdenek hozzáférni elôzô életeikbôl származó 
emlékeikhez. Saját tapasztalatom, de mások beszámolói 
is azt erôsítik meg, hogy azok a reinkarnációs emlékek, 
amelyek annak idején erôs érzelmi megrázkódtatást 
okoztak, ugyanolyan élô, eleven és megrázó módon je-
lentkeznek, mintha csak most történnének, míg olyan 
múltbeli képek, amelyeknek inkább csak nézôi voltunk, 
nem kavarják fel az érzelmeket. Arról azonban megbi-
zonyosodtam, hogy sokkal jobb kivárni a reinkarnációs 
emlékek felbukkanását, mintsem idô elôtt kierôszakolni 
ezeket pusztán a kíváncsiságnak engedve. Szükség van, 
igen, nagy szükség van bizonyos bölcs megértésre, az 
Univerzum törvényeinek ismeretére, sôt egyfajta „kö-
zömbösségre” is, ha az ember újra akarja nézni elôzô 
életének filmkockáit. 

Mindannyian hajlamosak vagyunk feltételezni, hogy 
korábbi életeinkben is hasonlóan jók és „fénykeresôk” 
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voltunk. Csakhogy ez nem mindig igaz. Tanítómesterem 
mesélte, hogy egy alkalommal szörnyû álomból ébredt. 
Azt álmodta, hogy nyakától az ágyékáig mintegy kettéha-
sítja valami. Megpróbálta hát felidézni ezt az élményt me-
ditációiban, és lassan kikerekedett a történet. Egyik elôzô 
életében kínai földmûvesként dolgozott a rizsültetvényen, 
amikor a császár embere mintegy találomra kiválasztotta 
a többi közül, és bevitte a császár elé a palotába. Ott volt 
egy fegyverkovács is, aki azt állította, hogy olyan pengét 
készített, amivel az embert egyetlen kardcsapással ketté 
lehet vágni. Mint az hamarosan kiderült, a kiválasztott 
földmûvest azért hozták be, hogy a bemutatón kísérleti 
alanyként szerepeljen. 

És kettévágták.
Döbbenten hallgattuk tanítómesterünk történetét. Ki 

gondolta volna, hogy ilyesmi vele is megtörténhet. Ô pe-
dig, miután kivárta a hatást, csendesen hozzátette: „Azért 
nem csak ennyibôl áll a történet. Tovább meditáltam, 
és lassan elôbukkantak egy még korábbi élet emlékei. 
Szamurájként éltem Japánban...  és az igazság az, hogy 
egy kicsit elôvigyázatlanul bántam a karddal...” 

Sokan vannak, akik felteszik a kérdést, hogy ezek a 
reinkarnációs emlékek mennyiben felelnek meg a való-
ságnak. Van-e külsô bizonyíték, vagy csupán fantáziánk 
vetíti ki a színes képeket a „belsô 

Talán mondanom sem kell, hogy a bizonyíték igazi 
természete nem külsô, hanem belsô, és mindig az egyén 
saját élménye az, ami számít. Ez azonban távolról sem 
jelenti, hogy teljes mértékben híjával vagyunk bizonyos 
külsô bizonyítékoknak. 

Azt hiszem, sokat köszönhetünk Abonyi István fizikus-
nak, aki három éves egyiptomi kutatásai nyomán olyan 
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kép- és filmanyagot hozott magával, ami új fejezetet 
nyithat a régészetben, és megváltoztatja az emberiség 
történelmével és fejlôdésével kapcsolatos legtöbb el kép-
zelésünket. Ehhez képest szinte apróságnak tűnik, hogy 
az itt hamarosan sorra kerülô reinkarnációs emlékekrôl 
szóló történetek egy részét is igazolja. Abonyi Istvánnak 
jelentős szerepe volt a Kheopsz piramis szel lôztetésének 
megoldásában. A szén-dioxid- és páratartalom ugyanis 
olyan méreteket öltött, hogy a falakat és a látogatókat 
egyaránt veszélyeztette. És közben tette, amit tennie 
kellett. Nem régész-szemmel, nem a korábbi megállapítá-
sokra alapozva, hanem tudományos, jól felkészült kutatói 
szemmel, valamint a legkorszerűbb műszerekkel vizsgált 
meg mindent, aminek közelébe jut hatott.

De ne vágjunk a dolgok elébe. Lássuk elôször, mi-
lyen reinkarnációs emlékek mesélnek a nagy piramis-
ról, a Szfinxrôl és az azok alatt található kamrákról, 
termekrôl.

Kezdjük talán Edgar Cayce, az „alvó próféta” emlékei-
vel, aki azt állította, hogy mintegy 15 000 évvel korábban 
Atlantiszról menekült Egyiptomba, és népének tudását 
a Szfinx közelében rejtette el. 

Graham Hancock és Robert Duval: A Szfinx üzenete 
c. könyvének 122. oldaláról az alábbi szövegrészeket 
emelném ki – a jobb érthetôség kedvéért fordított sor-
rendben:

„Az 1993-ban a hollywoodi színész, Charlton Heston ál-
tal bemutatott A Szfinx rejtélye címû film részben az ECF/
ARE (Edgar Cayce Alapítvány) és szövetségesei anyagi 
támogatásával születhetett meg, és vehemensen kiáll a 
nézet mellett, hogy a Szfinx – a gízai nekropolisz számos 
egyéb mûemlékével együtt – legalább az i.e. tizenegyedik 
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évezredre datálódik vissza. Mint arról az I. részben már 
tudósítottunk, ugyanebben a dokumentumfilmben esett 
szó elôször Thomas Dobeckinek a Szfinx körül végzett 
szeizmografikus felmérésérôl és a nagy méretû, téglalap 
alakú kamra felfedezésérôl az elsô mancspár alatt –, ami 
természetszerûleg egyet jelentett az ECF/ARE számára 
azzal, hogy sikerült fizikai kapcsolatot találni a „Feljegy-
zések Csarnokával”. Ahogyan azt Charlton Heston megje-
gyezte: a szeizmográf által jelzett föld alatti üreg pontosan 
ott helyezkedik el, ahol Edgar Cayce elôre megmondta 
– A Szfinx mellsô mancsai alatt.”

A Szfinx rejtélye c. film az alábbi dühödt kirohanást 
váltotta ki Egyiptom elsô számú és ez idô szerint teljha-
talommal bíró történészébôl, Zahi Hawassból:

„A film a maga otromba módján arról próbál meggyôzni 
bennünket, hogy a Szfinx életkora elérheti a tizenötezer 
évet... és hogy a Szfinx, s ebbôl következôen a piramisok 
és egyéb magasztos mûemlékek építôi nem lehettek az ôsi 
egyiptomiak, csakis egy magasan fejlett és mûvelt civili-
záció gyermekei, akik „Atlantiszról” jöttek, miután a kon-
tinens elpusztult, hogy letûnt kultúrájuk minden tudását a 
Szfinx alá temessék el! Nyilvánvaló, hogy ez a John West 
(az említett dokumentumfilm készítôje) sem képvisel mást, 
csak továbbélését annak a kulturális inváziónak, amely 
az egyiptomi civilizációt fenyegeti. E vonulat képviselôje 
volt West elôtt Edgar Cayce is, aki még azt sem átallotta 
kijelenteni, hogy tizenötezer éve ô is az Egyiptomba me-
nekültek között élt, és hogy a kontinens pusztulása után 
saját maga temette el népe tudását a Szfinx közelében!” 
(Graham Hancock és Robert Duval: A Szfinx üzenete, 
Alexandra Kiadó)
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Mielôtt döntenünk kellene, hogy vajon kinek van iga-
za, a tudományos módszereket egy reinkarnációs emlék 
alapján célirányosan használó kutatócsoportnak, vagy az 
egyiptomi régészeti kutatások területén szaktekintélynek 
számító Zahi Hawassnak, idézzük fel Grace Cooke-nak, a 
White Eagle Lodge alapítójának reinkarnációs emlékeit, 
amint azokat A megvilágosodottak c. könyvében leírja. 
(Grace Cooke: A megvilágosodottak, Unikornis Kiadó 
1994)

 Grace Cooke a történet megírása és a könyv megjele-
nése elôtt semmit nem olvasott és nem tudott még Egyip-
tom történelmérôl. A könyv megjelenése után azonban 
felfigyeltek rá, és az angliai British Museum felajánlotta 
segítségét, sikerrel igazolva a történet néhány részletének 
hitelességét és egyes szereplôinek azonosságát. Grace 
Cooke – emlékei szerint – egyiptomi életében Ra-hotep 
fáraó idejében élt, és a neve Ra-min-ati volt. Anyjáról, 
Nofret hercegnôrôl így ír:

„Nofret, az uralkodó fáraó húga, gyönyörû nô volt, 
kis növésû, de kecses, olajbarna arcú és barna szemû. 
Középen elválasztott egyenes fekete haja, amelyet egy 
hímzett aranypánt tartott, majdnem válláig ért. Szépségét 
kiemelô fehér vászonruháját kék, napfénysárga és világos 
lakkvörös hímzések díszítették.”

Eddig az idézet. A British Museum Grace Cooke ren-
delkezésére bocsátotta a két szoborról készült fotókat, 
igazolva, hogy a fáraót valóban Rahotep-nek hívták és a 
hercegnô neve valóban Nofret volt, mint azt Grace Cooke 
reinkarnációs emlékeiben leírta.   



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




