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Előszó
A biztos pusztulásra születtünk. Nincs választási lehetőség. Aki megszületik, meg fog halni. De

csak a teste. A lélek nem halandó.
Nem fog rajta se átok, se dögvész. A lélek örök. Minden kezdet kezdete és minden vég vége, egy
megfoghatatlan energia, melynek tudata van, és sosem huny ki.
Néha úgy alakul, hogy fizikai testet ölt itt a Földön. Ilyenkor megszületik egy testben és rövid időre
halandó életet élhet. Sosem tudni, hogy mennyi idő adatik meg ilyenkor.
Néha teljes életet élhet, máskor meg eleve betegen születik e világra.
Hogy miért van ez a különbség? Miért nem egyenlő esélyeket kapnak idelent?
Azért,  mert  mindenki  más és  más tetteket  követett  el  a  korábbi  életében,  és  ezek a  múltban
megtörtént cselekedetek kihatnak a jövőjére. Amit ebben az életedben teszel, az meghatározza a
következőt is elég nagy mértékben.
Minden mindennel összefüggésben van. Mindenki kap lehetőséget a változtatásra, és a döntés ott
van a kezében. Csak nem mindenki él vele.
Születésünktől fogva az életre készülünk, a nagybetűs életre. Ez a felkészülés hosszú évekig tart,
majd miután úgy érezzük, hogy önállóan is megy, elkezdjük felépíteni magunknak. Felhalmozunk
értéktárgyakat, és törekszünk, hogy kapcsolatot létesítsünk egy másik testben élő lélekkel, hogy még
halálunk előtt újabb lelkek jöhessenek életet élni itt a Földön. Tulajdonképpen egymásnak adjuk át a
helyet a földi élethez mi, lelkek.

A jó és a gonosz örökös és szüntelen harca sok mindenben megmutatkozik. A jó lelkek életet
akarnak adni más lelkeknek, vagyis családot és gyerekeket szeretnének teremteni. A gonosz lelkek
viszont pont az ellenkezőjét.  Nem törekszenek más lelkek segítésére, inkább kiirtására és önös
érdekeik érvényesítésére, mások leigázására, egyeduralomra.
Ezek az erők olyan mértékben ellentétesek, hogy csak a legnagyobb elszántsággal és akarattal lehet
őket átfordítani a másik oldalra. Olykor egy pillanat is elég. A kulcs hozzá nem az időben rejlik,
hanem a szeretetben! A szeretet egy egyetemes rezgés. Olyan magas frekvencián létezik, hogy képes
emberek lelkét magasabb szintre emelni.

Vannak emberek, akik teljesen más frekvencián mozognak, mint én. Akikkel nem vagyok úgymond
egy hullámhosszon.

Velük sosem alakul ki bensőségesebb viszony. Bár érdekes, de azt vettem észre, hogy több olyan
ember is van az életemben, akikkel korábban semmilyen viszonyom sem volt, most meg egészen
megértjük egymást. És ez fordítva is igaz.

Valószínűleg ahogy változunk, úgy változnak lelkünk rezgései is. Jó vagy rossz irányba, feljebb
vagy lejjebb, egymáshoz közelebb vagy távolabb. Tökéletesen azonos hullámhosszon sosem lehetsz
egyetlen  másik  emberrel  sem,  mert  ez  olyan,  mint  az  ujjlenyomat.  Nincs  két  egyforma,  csak
egymáshoz hasonló.

Vannak, akikkel megmarad a távolság örökre, és sosem kerülünk közelebb egymáshoz, és olyanok
is, akiktől idővel eltávolodunk, pedig korábban jóban voltunk.

Minden attól függ, hogy milyen messze (vagy közel) rezeg egymáshoz a lelkünk. Hogy mennyire
vagyunk „egymásra hangolva”.

Vagyis milyen hullámhosszon létezünk. Viszont, ha két ember lelkének rezgése egymástól mégis
távolabb  van,  de  akarják  mindketten  a  közeledést  a  másik  felé,  akkor  a  szabad  akaratuknak
köszönhetően megváltoztathatják lelkük frekvenciáját, és vágyuk teljesülhet. Vagyis a természetes



folyamatokba beleszólhatnak akaratuknál  fogva.  Mivel  sorsuk szerint  nem kerültek  volna közel
egymáshoz, ez azt jelenti, hogy saját maguk alakították sorsuk egy részét, és idővel eldől majd, hogy
a sors és az élet valóban egymásnak szánta-e őket.

A gond abból van mindig, ha csak az egyik fél akar közeledni, de a másik nem. Ilyenkor az akaró
erőszakkal húzza (hajlítja) magához a nem akaró fél lelkének rezgését. Ez nem tartható fenn, mert
egy ember nem írhatja át más ember sorsát helyette.

Mindenki csak önmaga rezgését változtathatja meg a szabad döntés (akarat) által. Nem lehet más
helyett dönteni, mert az már nem lenne a saját döntése (akarata).

És mivel nem a saját döntése, nem is lehet az ő sorsa, amit más helyette szánt neki.

Vagyis amint engedik, ki fog onnan lépni, de rosszabb esetben a halálát is okozhatja, ha nem
engedik a lelkét útjára (sorsára).

Ezért van az, hogy ami nem a te utad, azon nem tudsz járni!

Bármiről is legyen szó.

Figyelj a jelekre, mindegy, hogy mi az, mielőtt tovább erőlteted azt, amit vagy akit eddig.

A vonzás törvénye alapján mindenki életében előfordul, hogy hasonló embereket tudhat magához
közel.
A jók képesek feláldozni magukat társaik védelme érdekében, viszont a gonoszak mindenki mást
feláldoznak, csak önmagukat ne kelljen!
Ahhoz, hogy tökéletesen meg tudd érteni mindkét fél érveit és célját, meg kell tapasztalnod mindkét
oldalt. Bár te tökéletesen tisztában vagy azzal, hogy szerinted mi a jó, bármiről is legyen szó!
Tudom.



Kezdjük
A Teremtő az istenek és angyalok által egykor lehetőséget adott az embereknek a változásra egy

fejlettebb létformához.

Az emberek ezt a rájuk bízott tudást felhasználva elkezdtek gyarapodni, és egy magasabb szintre
kezdtek emelkedni.

De nem minden ember.

Sokan közülük nem voltak hajlandóak a változásra egy jobb és emelkedettebb világ felé.  Ők
megrekedtek az elnyomás és kapzsiság szintjén, pedig a szabad akarat adta lehetőség a választásra
minden egyes ember kezében ott volt már akkor is.

De minden ember más. Ezért másként is dönt sorsa felől, szabad választása szerint.

Idővel a Földön elszabadult a pokol. Háborúk dúlták szét nemzetek sorát a béke hamis zászlaja
alatt.

Ezt látva az igaz istenek elfordultak az emberektől, és magukkal vitték az egykor rájuk bízott
tudást is.

Megfogadván, hogy majd csak akkor térnek vissza közéjük és segítik őket, ha valóban készek a
változásra.

Ezután keserű évezredek következtek. A gonosz vette át a hatalmat a Földön, és fogta rabigába a
tiszta szívű szabad emberek fejét.

A legtöbb igaz ember azóta várja az istenek visszatértét, mióta azok elhagyták őket, mert tudják,
hogy csak ők vethetnek véget a rabszolga létnek.

Eközben a Teremtő nem hagyta magára kedves teremtményeit. Aki az igaz utat járja, azt fényben
élő angyalokkal segíti.

Nekem minden életemben más és más nevet adtak születésemkor, de a fényben élő nevem Alan. A
mai emberiség hajnalán viszont még nem így hívtak. Legelső nevem Athor volt. Az ősi név, ami aztán
örökre elveszett. Elveszett, mert én veszni hagytam barbár múltammal együtt. Azzal a múlttal, mikor
még egyes  népek fejlett  civilizációként  éltek,  de  mások megmaradtak ősi  mivoltuknál.  Így  hát
isteneik is különbözőek voltak, de a Teremtő mindig is egy volt. Egy, mindenekfelett. Látni sosem
látta idelent őt senki, csupán küldötteit angyalok képében, de mindenki tudta, hogy a világokat ő
teremtette.

A világok és annak lakói felett pedig istenek uralkodtak. Sok száz, sőt ezer évig nyugalom és béke
honolt itt a Földön.

Lakóik minden tudásukat és fejlettségüket isteneiknek köszönhették. A mai kor emberénél sokkal
fejlettebb népek éltek itt akkor. Az ősi nagy tudást egykor Atlantisz birtokolta, de pusztulása után
Egyiptomba került az örök igazság ereje, melyet az atlantiszi mintára emelt piramisok őriztek akkor
és azóta is. Az istenek a piramisokat használták, mikor le akartak jönni népeikhez. Egyiptomtól
északabbra élt egy nép, amely a legősibbek egyike volt.  Országuk mindig is Gaia szívcsakráján
pihent. Övék volt a legrégebbi piramisok egyike, amivel távoli világokba tudtak eljutni.



Tudásuk révén, melyet istenüktől kaptak, már régóta fejlettek és bölcsek voltak. Aki látva, hogy
jól használják a birtokukban lévő energiát, egy nagy piramist építtetett. Minden piramis ősét itt a
Földön, amely egy időben épült az atlantisziakkal. De a tudás és fejlettség nagy kincs.

Nem jut egyformán belőle mindenkinek. Nem jutott akkor sem, így hát a népek és hamis isteneik
lassan egymásnak feszültek.

Mindenki Egyiptomot és a piramisokat akarta, ami miatt hatalmas és hosszú ideig tartó háború
tört ki, és úgy tűnt, sosem fog véget érni.

Mindez nagyon régen történt. Még a fáraók ideje előtt. Ekkor volt a legelső életem talán, amire
vissza tudok emlékezni.
Gyűlölöm magam az  akkor  elkövetett  tetteimért,  és  bár  százszorosan megbűnhődtem értük  az
évezredek alatt, de magamnak sosem fogom megbocsájtani.
A harag és a gyűlölet éltetett.  Élveztem mások szenvedését, és gondoskodtam róla, hogy minél
többször élvezhessem.
Viszonylag rövid idő alatt  tettem szert  nagy hírnévre különös kegyetlenkedéseimmel és kínzási
módszereimmel.  Mindig  annak  dolgoztam,  aki  többet  ajánlott.  Legtöbbször  az  uralkodónak,  de
nekem nem csak a fizetség számított! Öldökölni akartam! Idővel egész népes magánhaderőm lett
válogatott gyilkosokból, hullagyalázókból és olyan barbárokból, akiknek hasonlóan nagy vérszomjuk
volt, mint nekem.
Akkoriban hívtak úgy, Athor, a véres kezű. Nem véletlen ez a gúnynév.
Mindig véres volt a kezem azoktól, akiket megöltem.
Olykor  előfordult,  hogy  szó  szerint  emberek  vérében  fürödtem,  máskor  pedig  emberáldozatot
mutattam be hamis isteneimnek, így hálálva meg jóságukat és az erőt, mit nekem adtak.

Embereim tartottak tőlem, de tiszteltek is egyben. Senki nem mert szembeszegülni velem, mert
akár egy rossz szaváért elevenen megettem volna!
Féktelen öldöklési vágyam oly csillapíthatatlan volt, mint egy fehérmájú szajháé.
Sosem volt elég semmi! Mindenkit és mindent megkaptam, amit csak akartam. Semmi sem volt szent
számomra, csak saját önző és gyűlöletes érdekeim. A piramisokért vívott háború már jó ideje tartott.
Végül engem kért fel az uralkodó, hogy vessek véget ennek a harcnak, és törjem igába az ellenség
fejét.
Elvállaltam, de nem a felkínált fizetség érdekelt.
A puszta öldöklési vágy hajtott, és élvezettel mentem bele az alkuba.
Még aznap kiirtottam az embereimmel egy egész falut.

A nőket és gyerekeket öltük le elsőként. Egyes nőkön erőszakot tettünk kedvünk szerint többen is,
hogy a férfiakat így jobb belátásra bírjuk, bár közülük is lemészároltunk jó párat.
Néhányan harcosaim közül a halottakon ugráltak örömükben. Jó érzés volt látni. Elrettentésképp
minden második hullát kibeleztettem és belső szerveikkel bekenettem a lakóházak falát, hogy ne
feledjék el ezt a napot sosem!
Nem feledték.
Miután bevégeztük szörnyű tettünket, néhány embert magunkkal vittünk rabszolgának, hogy majd
minket szolgáljanak.
Így zajlott a véres háború i. e. 9000 táján, az emberiség mai generációjának kezdetén, mely még
évszázadokkal később is hallatott magáról.
Kíméletlen barbár pusztítást végeztünk, bármerre is jártunk. Éjjel és nappal is folytak a harcok.
Komolyabb ellenállásba ritkán ütköztünk.

Nem ismertünk kegyelmet! Kíméletlenül törtünk előre életeken és lelkeken átgázolva. A gyűlölet,
ami hajtott minket előrébb és előrébb. Mindenkit cafatokban akartam látni!



De honnan ez a hihetetlen és megmagyarázhatatlan gyűlölet szívemben?
Abban a korban, mikor az angyalok jelenléte a Földön teljesen hétköznapi és átlagos dolognak
számított. Mikor az ember a legegyszerűbb elvek szerint élt. Mikor még nem ismertem a szerelmet,
mikor még nem ismertelek.
Az emberek mai generációjának hajnala volt e korszak. Egy újabb kor, amiben az ember néhány ezer
évvel később ismét kipusztítja majd önmagát, hogy újrakezdjen mindent.
Csak mentem előre és öltem, daraboltam. Mindegy, hogy ki került az utamba. Egy dolog vezérelt
csupán: halva akarlak látni, de most!
Én voltam a legőrültebb gyilkos mindannyiunk közül, ezért lettem én a vezető.
Ez így ment egészen addig, míg egyszer csak elértünk egy kis településre, ahol akkorra már szinte
senki sem lakott. Voltunk vagy ezren. Ezer mindenre elszánt, kíméletlen, utolsó mocskos, velejéig
rohadt, undorító barbár!
Élükön velem.
De  amikor  hosszú  hónapok  kitartó  mészárlása  után  elértünk  ebbe  a  kis  faluba,  egyszer  csak
megálltunk.
Megálltunk, mert nem volt ellenség. Illetve volt. Egy nő.
Egy szál magában állt ki ezer vérszomjas barbárral szemben a semmi közepén egy kihegyezett bottal
kezében.  Elszántság  és  félelem  volt  szemeiben.  Bár  reszketett  e  veszedelmes  had  láttán,  de
igyekezte erősen markolni fegyverét. Kezei görcsösen szorították a botot már egy ideje. Tudta, hogy
jövünk, és mégsem menekült el a lakóközösségéből, mint a többiek. Felkészült mindenre. Tudta azt
is, ha marad, meghal!
Miért maradt ott mégis, hiszen hetekkel korábban elmenekülhetett volna?!
Karom a magasba emeltem, és a horda – élén velem – megállt. Egy pillanatig csendben néztük a nőt,
ahogy ott áll velünk szemben egy szál magában. Hosszú, sötét haját csapdosta a szél szemébe, de ő
csak rendületlenül  állt  tovább,  majd egyszer  csak a  horda elkezdett  előbb halkan,  majd egyre
erőteljesebben ugatni a maguk hörgős, vicsorgó módján. Egyre hangosabban és hangosabban, majd
egyszer csak hirtelen a tömegből megindult az egyik legnagyobb és legfélelmetesebb harcosom, aki
őrült rohanásba kezdett egyenesen a nő felé, miközben buzogányszerű fegyverét a feje fölött lóbálta,
hogy néhány másodperccel később agyoncsaphassa vele védtelen áldozatát.  Fejem kissé oldalra
fordítottam. Láttam szemem sarkából, ahogy gyorsan közelít.
Majd egy pillanatra tekintetem a nő szemébe tévedt, és...
Megmarkoltam hosszú  lándzsám,  aztán  hirtelen  megfordultam,  és  az  akkorra  már  mögém érő
hatalmas barbár harcosnak a szemén keresztül döftem a fejébe, miközben hatalmas harci üvöltést
hallattam!


