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Szeretettel köSzöntöm a kedveS 
olvaSót! 

Változó időket élünk.

Megállíthatatlanul zajlanak az események 
körülöttünk.

Hasonlóan, mint a Tisza jégzajláskor, aminek 
most lehetünk szem- és fültanúi, hasonlóak a jelek, 
amelyek érnek bennünket.

Ez látható a fizikai világban és érzékelhető a „fi-
nomabb” anyagi világban is. Erre utalnak az egyre 
gyakoribb időjárási kilengések, természeti katasztró-
fák, vagy akár a társadalmi vagy szűkebben a csalá-
dokban zajló nem éppen pozitív változások is. Több 
éve kezdődött ez a folyamat. Hasonlít egy kitörni 
készülő vulkánhoz, amikor a mélyből illetve a maga-
sabb szellemi régiókból indulnak meg erők és ener-
giák, amelyek az emberi elképzeléseket félresöpörve, 
ellenállhatatlanul törnek elő. Igen, vihar közeledik 
akár fizikai, akár lelki, akár szellemi értelemben. 

Ám nem mindegy, hogy mekkora lesz ez a vál-
tozás. Felébredünk-e a nihil állapotából vagy egy il-
lúziót, egy álomvilágot próbálunk megtartani. Úgy 
gondolom többedmagammal, hogy ezen változások 
elsöprő ereje vagy kezelhető volta rajtunk is múlik. 
A spirituális körükben egyre intenzívebben terjedő 
dimenzió váltás híreit meglovagolva, egyre több kör-
ben szólnak egy olyan jövőképről, amelynek hallatán 
néhányan akár depresszióba is eshetnének. 

Kellő alázat hiányában a legjobb szándékú, taní-
tó spirituális emberek is a félelemkeltés eszközeivé 
válhatnak.

Úgy gondolom, hogy a jövendő sorsát igazgatni 
csak az égi erők tehetik meg.

 Nekünk, embereknek az a feladatunk, hogy saját 
magunk háza táján tegyük meg a lehető legtöbbet 
a mindenképpen bekövetkező változások megfele-
lő irányba történő áramoltatására. Úgy gondolom, 
hogy mindenki, amit csinál, igyekezzen arra töre-
kedni, hogy azt a lehető legjobban tegye. 

Nekünk tanítóknak pl. az a feladatunk, hogy 
próbáljunk fényt gyújtani, és ezt a szellemi fényt 
tudjuk átadni lélektől lélekig. Minden módszernek 
meg van a maga helye és ideje ezen a világon. Hogy 
ezek „tisztán” eljussanak a megfelelő emberekhez, 
kérek azoktól segítséget, akik részt tudnak venni, 
akár cikkek átnézésében, akár programok terjesz-
tésében. Kérek tisztelettel továbbá olyan segítséget, 
hogy a több tíz év alatt összegyűlt, több ezer oldalnyi 
anyagot rendszerezni tudjuk, ezt fel tudjuk tenni a 
megfelelő fórumokra és el tudjuk juttatni a megfelelő 
emberekhez.

Számtalan programot, képzést ajánlottam eddig 
is, amit a jó szándék vezérelt. Bízom abban, hogy 
az elkövetkezendőkben is meg fogom kapni azt az 
ÉGI és FÖLDI segítséget, amellyel önmagamhoz 
mérten a lehető legtöbbet fogom nyújtani a hozzám 
fordulóknak. 

Ebben az évben is kívánom, hogy nyíljon fel ben-
nünk az égi bölcsesség tiszta fénye és áradjon szét 
közöttünk. Javaslom, hogy osszuk meg egymással 

mindazon informáci-
ókat, amelyek a vál-
tozás megélését 
elősegíthetik. 

Ma már ott 
tartanak „bi-
zonyos” mé-
diák, hogy a 
több évezre-
des hagyo-
mányokkal 
rendelkező 
népi gyógy-
módokról is 
azt terjesztik, 
hogy „veszé-
lyes”. Ezek olyan 
anomáliák, ame-
lyek egyre inkább 
további gondolkodás-
ra késztetik az ember fiát 
és lányát. 

Ezért javaslom, hogy osszuk meg egymással 
azon információkat, amelyek birtokában vagyunk. 
Minden ilyen irányú segítséget tisztelettel fogadok. 

Kívánom és tisztelettel kérem, hogy legyen meg 
bennünk a megkülönböztetés bölcsessége, hogy fel-
ismerjük a helyest a helytelentől. 

Kívánom, hogy legyen bennünk bátorság ahhoz, 
hogy megváltoztassuk azt, amire képesek vagyunk. 

Kívánom, hogy legyen bennünk elegendő türe-
lem, hogy elviselhessem mindazokat, akik másképp 
gondolkodnak, mint mi.

Kívánom, hogy legyen bennünk alázat, hogy 
megmaradjunk azon a helyen ahová sorsunk állított, 
még akkor is, ha ez nem vág egybe az álmaimmal és 
terveimmel.

Kívánom, hogy legyen bennünk belátás, hogy az 
embereket olyannak fogadjam el amilyenek.

Kívánom, hogy legyen bennünk állhatatosság, 
hogy folytathassuk kötelességeinket, még akkor 
is, ha azok nem egyeznek az elmém által vetített 
illúziókkal. 

Kívánom, hogy legyen bennünk elegendő ked-
vesség, hogy időnkénti megbántottságunkat. ellen-
súlyozni tudjuk. 

Kívánom, hogy legyen bennünk önzetlenség és 
empátia, hogy mások helyzetébe minél jobban be-
leélhessük magunkat. 

Köszönöm, hogy elolvastátok, és köszönöm, hogy 
aki ezekkel egyetért, visszajelez.

Köszönöm az egyet nem értők ilyen irányú 
elfogadását.

 Daróczi Zoltán 
 tanítva tanuló!


