
Hajnalcsillag sugara 
 A szellemi szféra hozzátartozik a világunkhoz, olyannyira, hogy alkalmanként 

meg is nyilvánul. E megnyilvánulások médiumok útján szokott történni. Van, hogy 

régebben eltávozottak lelkei szólnak, de van, hogy olyan szellemek, akik igen magas 

rendűek. 

Képeslap Narniából 

 Ahogy a híres mesefilmben, itt is van egy átjáró, egy speciális ruhásszekrény, 

de azt médiumnak hívják. A médium eszköz, a kapcsolat eszköze. Akin keresztül 

megnyilvánul a szellem. Minden szellem az egyetemes Isteni Szellem része, az Isten 

egy-egy aspektusa. Ezek a nagy szellemek, akiket angyaloknak, istenségeknek, 

mestereknek nevezünk, már időtlen idők óta tanítják az emberiséget, árasztják el 

üzeneteikkel. Hírt adnak egy olyan világról, ahol csupa fény minden. A fényt a 

Fényhozó viszi, ő Lucifer, a Hajnalcsillag. Bolygója a Vénusz (Fényes). A fény egy igen 

fontos dolog, egy nyolcas szimmetria. Metafizikai értelemben a fénykvantum 7 forrást 

tartalmaz, de ezek 8 helyen vannak. Ez a nyolcágú csillag van a református templom 

és a mecset tornyán is. Ezt a csillagot még energiacsillagnak is nevezi az ezoterika. 

 A teozófusok lapja volt annak idején a Lucifer folyóirat. Elméleti cikkek mellett 

közöltek benne médiumi üzeneteket is, és más hasonló újság volt más társaságok 

kezében is. Ma pedig az interneten hemzsegnek az ilyen és hasonló tartalmak, ezekből 

válogatok főleg. Olyan írásokat adok át, melyek tartalmaznak valamilyen tanítást, vagy 

útmutatást, a ma modern emberének címezve. Mert a szellemek társadalma ma is 

aktívan szól. Lássunk először néhány görög klasszikust. 

Árész: „Az egész életedet töltheted harccal, de ne felejtsd el, hogy nem kell mindenért 

megharcolnod! Ha megbékélsz önmagaddal, a világgal, akkor rá fogsz jönni, hogy az 

igazi erő belülről fakad. Minél erősebb vagy, annál kevesebb energiát kell 

felhasználnod arra, hogy bevonzd a vágyaidat az életedbe.” 

Héra: „Habár a család egy mesés ajándék az élettől, mégsem kell úgy érezned, hogy 

gúzsba kötöttek. Ha a családod szerető, gondoskodó és támogató, akkor igazán 

szerencsésnek érezheted magad. Amennyiben a családod messze nem tökéletes, 

még így is szeresd őket és önmagad. Ha a tetteidet a szeretet motiválja, akkor biztos, 

hogy soha nem fogsz kudarcot vallani.” 

Héphaisztosz: „Fedd fel a kreatív és művészi tehetségedet, hiszen minden áldás, amit 

a kezeiddel alkotsz. Emlékeztetlek, hogy a kreativitásod kibontakoztatásának egyetlen 

akadálya te vagy. Keresd meg azt az utat, amelyen meg fogják becsülni a 

képességeidet, a tehetségedet, ám ne felejtsd el, hogy ezt előbb saját magadnak kell 

megtenned.” 

Poszeidón: „Érezd az óceán szépségét, vadságát, erejét. A hatalmas víztömeg mélye 

olyan titkokat rejt, amiket senki sem ismer, de azt mindenki tudja, hogy a tenger az a 

hely, ahol tökéletesen feltöltődhetsz, és eleresztheted a múltad. Az elméd is olyan, 

mint a tenger, hiszen a tudat az, ami a víz felszíne felett látható, de a tudatalatti az a 

mélység, ahol az igazi titkok rejtőznek.” 



 

Héra a fényszüzek egyike. 

 



Imígyen szól az Úr Jézus… 

 Az Újszövetség tartalmazza Jézus életének fejezeteit. Sajnos, az egyházi ke-

reszténység korai szakaszában, a zsinatokon már jelentősen módosították, kivettek 

belőle fontos iratokat, másutt koholmányokkal bővítették. Ha az apokrifokat 

tanulmányozzuk, akkor is marad pár paradoxon, amit még nem sikerült tisztázni. 

Miután Jézus feltámadt, a tanítványokkal élt még 50 napot, majd a hivatalos verzió 

szerint felszállt az „égbe”, azaz átlényegült egy másik dimenzióba. Egy apokrif, Támár 

(vagy Tamara) evangéliuma is ezt erősíti soraival. „Apám is sok érdekes dologról 

mesélt nekem, de már csak ködösen emlékszem rá, mert túl korán hagyott itt 

bennünket.” Tehát Jézus távozott az árnyékvilágból, a Földről, a lánya szerint! 

Jézusnak három gyermeke volt, az ifjabb Jézus Justus (az Igaz), Támár, és József, az 

Áldott. De Indiában, Sri Nagar városban van egy sír, egy mauzóleum, amit a hindu 

hagyományban Jézus sírjának tartanak. Mert a hinduk úgy emlékeznek, hogy Jézus 

120 éves koráig élt a monszun és a tigrisek földjén. Tanította India népét, ez hasonlóvá 

tette Krisnához. A paradoxon ebben áll, ha Jézus Indiában tanított, a családját miért 

Galliába küldte, miért nem maradtak együtt? 

 A legortodoxabb egyházi felfogás szerint Jézus csak a történelmi időkben, 

életében volt tanító, gyógyító és próféta, csak akkor szólt és törvénykezett, 

legközelebb csak az utolsó eljövetelekor fog megnyilvánulni. Az egyház megelégszik 

azzal, hogy a Főnököt beteszi a kirakatba, lehet bámulni, imádni, de ne akarjon aktív 

lenni, hallgasson, mint a sír! Ha mégis, egy médium útján közöl valamit, arra már 

felvisít a kórus, hogy ez a megtévesztő Antikrisztus, egy szava sem igaz, még az sem, 

amit kérdez. Ha pedig valami gyógyulás megy végbe szellemi síkon, valamely 

mesterlélek vagy ókori istenség által, arra meg azt mondják, hogy hókuszpókusz. Mert 

csak Jézusnak van joga ilyet csinálni, más szellemek biztos az ördög cimborái. Csak 

megtévesztésből teszik, hogy az emberek az ő urukat kövessék. Itt elfelejtik, hogy a 

Sátán főnöke is az Isten, az ördögnek papírja van róla, hogy legyen gonosz. Ha nincs 

semmi rossz, a nép ellustul, naivvá, védtelenné válik egy külső támadás esetén. Ha 

ismeri a rosszat, akkor számít rá, hogy jöhet és lép ellene. Ezzel szemben az az 

igazság, hogy minden nagy lélek Jézus cimborája, egy bandába járnak. Tehát az Ő 

nevében és áldásával, támogatásával is tevékenykednek. A szellemek világában 

amúgy sincsen konkurenciaharc, hiszen ugyanattól a kályhától kell kiindulni. Az 

Egység Törvénye értelmében minden ugyanabból a forrásból ered. A Forrásból. 

 Ma sincs ez másképp, mert ami lent, az fent, ami kint, az bent, tanította a nagy 

Hermész Triszmegisztosz egykoron, és ma is aktuálisak szavai. Mert Jézus ma sem 

hallgat, megszólal időnként, mai példákkal élve, modern nyelvezettel fejti ki legújabb 

kinyilatkoztatásait, és ezt a világháló korában már nem lehet letagadni. Szól az 

egyszerű vallásos emberekhez is az ő szóhasználatukkal, és szól az ezoterikus 

okkultistákhoz is, az ő saját nyelvezetükkel. Az üzenetek tartalma dönti el annak 

valódiságát, ezt a szellem és a lélek felismeri. Ha igaznak hiszi, akkor az tényleg jézusi 

vagy isteni forrásból való. Ha pedig nem érzi igaznak, akkor úgyis kihullik a rostán. 

Legfontosabb a megérzés mellett a józanész, a szelekció képessége. Hogy az ocsú 

elváljon a búzától. 

 



 

Árész arra tanít, nem kell mindenért harcolni, az erő belülről fakad. 

 



Feketéné Lendvay Katalin, az ismert médium jegyezte le a következő üzenetet 2010 

április 19.-én. Jézus tehát szól a néphez, hozzánk is, aktuális dolgokról. 

 „Gyermekeim! 

Kérlek bennetek, a Korona Szentségét adjátok vissza a népnek: - ÉN már visszaadtam 

néktek... Szabad választásotok alapján döntitek el, milyen jogrendszert választatok 

magatoknak. Magyarország most ebben a nehéz, erőpróbáló időben egy történelmi 

megújuláson megy keresztül. "Az állami érdek mást kíván, mint a "paraszti érdek", a 

nép érdeke." Ha ezen szemléletek szerint állítjátok fel nézeteiteket, akkor a jogutódlás 

nem szállhat ágról-ágra, családról,- családra. Egy olyan szervezetnek lesztek 

kiszolgáltatva hamarosan, amely a nemzeti érdekeket és értékeket sárba tiporva fog 

meggyőzni arról bennetek,- hogy nemes célt szolgáltok. Tudatotokat el akarják 

homályosítani, és egy olyan minőségi változást kívánnak létrehozni, amely 

mindenképpen az ő érdekeiket szolgálja,- ezáltal egy olyan hatalmi megnyilvánulás 

veszi (venné) kezdetét, - amelyben a magyar nép újra más népek csatlósaivá válna. 

Magyarország sorsa a jövőbe van írva. Nem történhetnek olyan megmozdulások, 

amelyek vért kívánnak. A "magyar vér" már évszázadokon keresztül egy olyan 

megnyilvánulási formát alkotott,- amelyben csak adott és adott, és a viszonzást a 

legcsekélyebb mértékben sem tette lehetővé. 

"Az évszázadok lemossák a gyalázatot", 

Igen Kedveseim, egy olyan időszakhoz érkeztetek el történelmetekben, - amikor egy 

nemzeti megújhodásnak kell megszületnie. Tudatos eszmék,- és akár áldozatok árán 

kell felkészíteni az embereket, hogy ne csak egy irányba lássanak, szélesítsék ki a 

látókörüket. A hamisság és a látszat sok mindent körülfont már világotokban. És ennek 

még nincs itt vége, csak ezután következik a java. Talán meglepődtök, hogy ÉN miért 

beszélek most erről nektek. 

Nos azért Kedveseim, mert itt az idő, és soha jobbkor, mint a mostban, - hogy 

észrevegyétek azokat az erőket, akik a megtévesztés álarcát magukra öltve kívánják 

Hazátokat egy olyan helyzet elé állítani, - amelyben újra a magyar, a magyar vér ellen 

megy. Ne higgyetek a látszatnak,- az összefüggéseket, az összefonódásokat 

keressétek! Lássátok meg mindazt az Isteni Tervet, amelyet rajtatok keresztül kívánok 

megvalósítani! Ne higgyetek a látszatnak, az olyan összeesküvéseknek, amelyek az 

Ország sorsát és jövőjét akarják megmételyezni. Gyermekeim, Ti, Akik magyarok 

vagytok. Nézzetek mélyen szívetek legmélyére, és onnan válaszoljatok feltett 

kérdésemre: - Van számotokra nemzeti megújulás? Képesek vagytok-e arra, hogy 

Bennem bízva, sorsotokat az ÉN kezembe helyezve, adjátok át magatokat az Isteni 

Hatalomnak? Számos ima elhangzott. Számos sóhaj érkezett meg Hozzánk. 

Lássátok és nézzétek,- Mivé lett az Ország? Lássátok és nézzétek, hogy kik 

működtetik ezt az Országot. Ima és tettek nélkül nem lesz nemzeti megújulás. Tiszta 

értékek, belső bölcsességek nélkül nem haladhattok előre. Fel kell tárni múltatok, és 

abból kell megújulva egy Új Jövőt írnotok. Egy olyan sorsot, amely felszabadítja az 

Országot, és a látszathatalmat megdöntve a Szent Értékeket hozza vissza. Azt az 

értékrendszert és megnyilvánulást, amely az Ősiség Törvényét alkotja. Ha ezt a 

rendszert visszaállítjátok,- ÚJ Irányt szabtok. Ez az ÚJ Irány, szabadulásotok óráját  



 

jelenti. Ne fogadjatok el mindenféle jogrendszert, főleg ne olyat, amit nem tudtok 

átlátni, mert mélységében nincs olyan mértékű rálátásotok a dologra,- amely által meg 

tudnátok állapítani,- hogy ez most jó, avagy rossz számotokra. 



Gyermekeim. Magyarország jövője sorsotokba van írva. Ne feledjétek,- a nemzeti 

érdeknek, a nemzeti értékeknek össze kell csengenie, egyet kell alkotnia a nép 

érdekeivel! Az Örök Fény, amely megvilágítja az utat előttetek, ezt a fényt mindenki 

MAGában találja meg. Isten (Íz- TEN) és Ember (EM- BAR) SZÖVETSÉGET alkotott.  

Ez a TI SZÖVETSÉGETEK,- amelyet senki el nem vehet Tőletek,- erre jól figyeljetek. 

Ámen. 

 Az energiákról és azok hatásáról értekezve idevág egy Hánieltől származó 

gondolatsor. Hániel nevének jelentése Isten kegyelme, ő már Babilonban is ismert volt. 

„A mostani időszakban kettős energia hatás érvényesül. Egyrészt alsóbb asztrális 

emberi szinteket tisztító, átlényegítő energiák hatnak, másrészt felemelő, felszabadító, 

megértést, ok-okozati összefüggéseket feltáró energiák érkeznek hozzátok. Eme 

kettős energetikai hatás következtében, egy hullámzó energia jön létre, ha magatok 

elé képzeltek egy hullámvonalat, akkor láthatjátok, hogy ennek a hullámvonalnak van 

mélysége és magassága. Ti is most felváltva, hol a mélységet, hol pedig a magasságot 

élitek meg életetekben, annak függvényében, hogy a megismerés, a megértés, vagy 

az oldás szakaszában tartotok. Mind az, amitől elfordítottad a tekinteted, mintha nem 

is létezne, vagy a szőnyeg alá söpörted, esetleg megalkudtál, és elfogadtad annak 

létjogosultságát, mint az élettel velejáró szükséges rosszat, most felszínre jön, hogy 

kitisztuljon és átlényegíthesd életedben. 

Eme kettős energia hatás, belső lelki paradigma váltást indít el, amelyben a VALÓDI 

ÉN-ed kapja a főszerepet, és nem a megszokott séma, vagy a múltban rád kiosztott 

szerep. Ezt sokan fájdalmasan és krízisként élhetik meg, mivel ragaszkodnak 

megszokásaikhoz és berögzültségeikhez. Pedig az élet áramlás, és az áramlás maga 

az élet. Ami jön, fogadjátok, ami megy, engedjétek el. Mind az, ami a külvilágban 

tükröződik, csak kivetülése belső valótoknak. Minden akadálynak megélt élethelyzet 

és esemény csak elakadásaitok tükre s lelketeken keresztül Felsőbb Énetek a tanító. 

Ahhoz hogy ez a folyamat, könnyed és akadály mentes legyen, nagyon fontos a 

tudatosságod fókuszát a szeretetben megtartanod, mert csak a szeretetben van 

egyensúly. Nyílj meg szeretetben saját lelked felé, és fedezd fel valódi érzéseidet, 

vágyaidat. Engedd meg Magasabb Éned számára, hogy feltárja előtted az események 

mögött meghúzódó tanítást. Majd őszinte, empatikus, és szeretetteljes tisztázó 

kommunikáció által, engedd el a múlt terheit és lépj ki a régi paradigmából.” 

Ezek a sorok Aysha által lettek csatornázva, dátum nélkül. Látható, hogy nem 

maradtak abba a régebbi koroktól való szellemi üzenetek, hanem átmentek egy más 

zónába, ma már jóval szélesebb körbe jut el a digitális sztrádán keresztül. De lehetnek 

olyanok is, amelyek nem felelnek meg a valóságnak, vagy dezinformálnak, 

csúsztatnak. A lélek erre rá tud érezni, ösztönösen el tudja dönteni az adott üzenet 

valóságtartalmát. A szelekció a mély megérzésen alapul. 

 

 

 

 



 

Az isteni kegyelem Hanielen át nyilvánul meg. 

Miklós Attila 


