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Feng Shui gyakorlat

Larimar Kristálykapu

SZELLEMI
KÖZPONT
III. rész

Rendszeres Olvasóink már biztosan kitalálták, hogy arról a Központról van
szó, amit Maglódon találhatunk, és Larimar - KristályKapunak hívnak. Laczkó Pál és Laczkó-Száraz Júlia, most is
szeretettel és ôszinte örömmel fogadja
a Feng Shui Magazin látogatását…

F. S.: -Sziasztok! Az indulásotokat, a
fénytemplomotok születésének történetét már ismerjük. Az elhivatottságotokat, szándékaitokat, valamint a kristályokkal kapcsolatos mélyebb ismeretségetek felôl, már meg is bizonyosodhattunk. Kíváncsian várom, és talán
mondhatom az olvasók nevében is,
hogy várjuk, azt a területet, ágazatot,
amirôl ma szó lesz.
L.P.: - Isten hozott nálunk! Elôször is
köszönjük a lehetôséget és az érdeklôdést a Feng Shui Magazinnak. Szeretnénk egy kicsit az ezoteriában levô kreativitásunkról, az ezoterikus, vagy me32

Ma újra ellátogatunk egy ismerôsen kedves helyre,
azon kristályvilágok egy szeretetteljes birodalmába,
ahol a két központalapító házigazdák, kapuôrök, egy
másik oldalukról mutatkoznak meg nekünk, bepillan tást engedve ezzel, egy kicsit a személyesebb és bensôségesebb világukba.
diális festészetrôl beszélni. Láthatod itt
a falakon körbe, ezeket a színes, különleges ábrákat és formákat mutató kisebb - nagyobb méretû festményeket,
melyek nemcsak színterápiás hatása,
hanem kristályerôtere is van, ezeket a
párom, Júlia készíti meditációban, egy
másfajta tudat és lélekállapotban. Érzékelhetôen erôs a rezonanciájuk a térben, így a személyiségfejlesztésben és
a lélekgyógyászati kezelésben is segítség lehet.
L.Sz.J.: - Igen, ez valóban így van. Hatással van rád, de nem nyomaszt. Meg-

érint, megszólít, de idôt ad. Intelligens
és tudatos energiaként, mint mondjuk
egy lelki vezetô vagy szellemi vezetô,
mindig veled van, (vagy körülötted
van), figyelemmel kíséri életed mozzanatait és arra vár, hogy felfedezd ôt magadban és kapcsolatba lépjetek egymással…

F. S.: - Mit jelent az, hogy mediális festészet, és hogy érted azt, hogy egy festménynek az energiája tudatos?
L.Sz.J.: - A mediális festészet, egy
összegzése mindannak az állapotnak,
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A DNS kettôsspirál átalakulása

amikor azokban az órákban vagyok,
mind belül és kívül is. Az egy leírhatatlan állapot. A légzô gyakorlatok, a hangolódásban való belsô érzékeléseim
megnyitása és a folyamatos koncentrálás, mind szükséges alaplépések a festés elôtt. Minden alkalommal, különbözô fénydimenziók csillagküldötteinek a
jelenléte segíti a munkámat, hogy egyegy festmény milyen szimbólumokat,
csillagkódokat, szakrális formákat,
üzeneteket vagy színárnyalatokat tartalmazzon. Ilyenkor nem én festek,
csak a kezemben tartom az ecsetet. Tudom hihetetlen, de igaz. Ezért fogalmaztam úgy, hogy a festmények tudatos energia minôségek, mert nem én találom ki, hogy milyen színû legyen, és
mit ábrázoljon. Én csak lefestem, amit
érzek és megfestem, amit látok.
F. S.: - Tehát, csak azért jönnek ezek a
csillaglények, hogy segítsenek neked
festeni és ötletet adni?
L. Sz. J.: - Nem csak azért jönnek. Valójában ôk mindig itt vannak velünk.
Velem és veled és mindenki mellett ott
vannak. A jelenlétük és a szerepük azért
páratlan jelentôségû, mert ôk tudják,

az értelemben, elsôdlegesen ôket fogod
hogy melyik festmény, kihez és mikor
a legközelebbi égi segítôidnek, vezetôfog kerülni egyszer. Így, ezzel a lehetôidnek és tanítóidnak érezni. Nekünk is
séggel is segítenek üzenni és gyógyítani a képeken keresztül mindazoknak az embereknek,
akik, a magasabb szinteken
A léégzô gyakorlatok, a hangoés fényvalóságokban ôk
lódásban való belsô érzékeléhozzájuk tartoznak. Minden
esetben azok az Isteni Fényseim megnyitása és a folyamalények adják az információtos koncentrálás, mind szüksékat, akikkel dolgod és felges alaplépések a festés elôtt.
adatod van. Legyen az akár a
csillagcsaládod egyik tagja,
vagy egy 6.7.8. dimenzióbevannak sokfelé ilyen szoros idôtlen emli Isteni Önvalód –béli fényvalóságod
lékezetû kapcsolataink, ami a Cassiojelenléte.
peia, a Mira, a Menkar, a Spica, az Arcturus, a Saiph és a Heka (Orion), az
F.S:: - Értem. Meg lehet kérdezni,
Uránuszi, Merkúri és a Jupiteri csillaghogy neked, nektek ki vagy mi és hol
bolygokkal és csillagcsaládjainkkal
van a csillagbolygótok és a csillagcsaazonosak.
ládotok?
L. P.: - Ha azt vesszük alapul, hogy
mindenki, mindenkivel
összeköttetésben és
egységben áll, akkor
azt mondhatjuk, hogy
valahol minden bolygó
a csillagbolygód, hiszen a rész tartalmazza
az egészet. De mégis,
ha aszerint nézzük,
hogy melyik csillagbolygón, mi minden
történt veled, milyen
galaktikus emlékeket
és érzelmi töltéseket
tárolsz el bármelyikkel
kapcsolatban is, akkor
természetesen elôször
azokat a csillagbolygókat és dimenziókat fogod közelebb érezni
magadhoz, ahonnan a
kellemes, jó és pozitív
élményeid, emlékeid
származnak. Így ebben

Laczkó-Száraz Júlia
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nulni, tapasztalni és kitartani, az egy
bölcsebb jellemre és szellemiségre is
utal.
F. S.: - Mikor kezdtél el festeni és mit?
L. Sz. J.: - Kb. 10-12 éve, temperával
kezdtem el festeni, mint szerintem általában a legtöbb kezdô festô. Elsô alkotásom egy hatalmas Samsara-kerék
volt. Majd a mandalák következtek,
buddhista jelképek, szimbólumok, piktogrammák és mantrák. Olajfestéket 8
éve használok, és beletelt egy kis idôbe, amíg ennek a fajta festéknek a tulajdonságait kitapasztaltam.

F. S.:- Már érzem a festményeket, de
nem értem. Mik ezek az ívelt vonalak
és a szabályosnak mondható hullám
csíkok, ami minden alkotásban ott van?
L. Sz. J.: -Ezek olyan energiaáramlások
és energia hullámok, amik folyamatosan változnak, de éppen a mozgás egy
pillanatában vannak megörökítve. A
színek, az árnyaltok, a spirálok és a
meg-megmutatkozó belsô valóságpillanatok, mind-mind az idô, a perc egy
szeletkéjének a folyton alakuló arcára
enged rácsodálkozni minket. Úgy érzem, ez a fajta technika, vagy stílus egy
égi adomány nekem, amivel nagyon
szeretnék sok embernek örömet és boldog ébredési pillanatokat hozni az életükbe.

Belsô fohász

F. S.: - Júlia, áruld el nekünk, hogy ez
az egész érzékelés, érzékenység, hogyan alakul ki egy emberben? Mi indítja el? Ezzel együtt kell születni, vagy
ez is tanulható?!
L. Sz. J.: - Erre nagyon nehéz válaszolni, legalábbis megfogalmazni. Bizonyos szintig ezt a fajta „képességet”,
egy érzékenységi fokot, elvileg már
magában hordozza a lélek, a feladata
szerint. A többi rajta, az emberen múlik, hogy a meglévô érdemeivel, eredményeivel miként és hogyan gazdálko34

F. S.: - Hogyan kerülnek kapcsolatba a
mediális festmények az ásványokkal?
Lehet fejleszteni a spirituális, mediális
képességeinket ásványok használatával?

dik. Kell a szándék. Kell a szorgalom,
az alázat, az együttmûködési készség, a
sok fárasztó, kimerítô és néha kudarcba
fulladó gyakorlás is. Ezt belül érzed, hogy menni, menni kell, tenni, tenni kell.
Elsô alkotásom egy hatalmas
Ezek olyan erôs belsô inspiSamsara-kerék volt. Majd a
ráló, késztetési vágyak, mint
amikor szomjas, vagy éhes
mandalák következtek, buddvagy. Nem tudsz nem oda fihista jelképek, szimbólumok,
gyelni rá. Sem a szükségére,
sem a meglétére. Tehát szüpiktogrammák és mantrák.
letni is kell rá és tanulható is.
Aki hajlandó tudatosan ta-
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L. P.: - Igen. Vannak olyan alkotások,
aminek a születésénél különbözô kristályok segítettek és voltak jelen. Ezek
koncentráltabb, intenzívebb energiaminôséggel rendelkeznek. De a belsô érzékelésünket, az érzékenységünket és
képességfejlesztô készségünket, valóban lehet különbözô ásványokkal és
kristályokkal is elôsegíteni, melyek természetes hatásaként, nemcsak a spirituális érzékelésünk változik meg, hanem a szemléletmódunk, látásmódunk
és a hitrendszerünk i s. Ilyen tulajdonságú ásványok: csaroit, szugilit, fluorit,
lepidolit, ametiszt, amazonit, lápisz, za-

fír és szodalit. Általánosan, dióhéjban szemléltetve:
CSAROIT:
Segít a belsô kommunikációs
csatornák tisztán tartásában,
erôsíti és fejleszti ezeket. Finoman áthangolja a 3. szemet és a
fizikális szemeket, erôsíti a tobozmirigy mûködését és az információ áramlását.
SZUGILIT:
A Felsôbb Énünkhöz, a felsôbb
valóságokhoz és a magasabb diAz angyalok éneke

menziókhoz való kapcsolódást és
összeköttetést segíti elô és stabilizálja.
A belsô, lényegi részeinket és a test
sejtjeinek tudatát, szerkezetét képes
megváltoztatni, és kellô mértékben áthangolni. Segíti a 12 szálú DNS-ünk
visszakapcsolódását és újraaktiválását.
FLUORIT:
A tudatot, tudatosságot frissíti, fejleszti, szélesíti és tágítja. A szellemi
szintjeink is a fluorit áldásos hatása
révén, megôrzi a tisztaságát és a szabadságát. Segít az elmét és a gondolatokat lecsendesíteni. Finomítja az érzékelési képességet, és a belsô hallás
képességét.
LEPIDOLIT:
A lítium tartalmának köszönhetôen, az
agyi kapacitást, az agy mûködését, vérellátását javítja, serkenti, erôsíti. Szabályozza a fej optimális vér és oxigén
ellátását. A tudati szinteket kiegyenlíti,
egyensúlyba hozza, felébreszti a belsô
képek és a térbeli látás élességét.
AMETISZT:
A szellemünk érzékenységét fejleszti,
Ariadne Szelleme
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nyitja a koronacsakrát, és kellô stabilitást és védelmet biztosít a belsô utazások során. Általános tudat tisztító és
erôsítô. Erôsíti a koncentrációs képességet, a figyelmet, az éberséget.
AMAZONIT:
Finoman összehangolja lényünk férfi
és nôi aspektusát, a jobb és bal oldalát,
a jobb és bal agyféltekét. Erôsíti és harmonizálja az ösztöneinket és a megérzéseinket. Általa olyan új tulajdonságainkat, új oldalunkat ismerhetünk meg
pozitív értelemben, aminek ez idáig

nem voltunk tudatában. Erôsíti a lelket, a tiszta érzelmeket.

Ezeknek a nagyobb méretû
festményeknek nemcsak
színterápiás hatásuk, hanem
kristályerôterük is van!

LÁPISZ:
A belsô látást összekapcsolja
finoman a belsô hallással, kiegyenlítve és behangolva, az általunk elérhetô, lehetô legmagasabb fénydimenziók valóságaival. Felismeréseket és
bölcs meglátásokat mutat nekünk, ha
kérdezünk tôle. Általa megérezhetjük a
belsô vezetônk, bennünk lakozó eredetét és a szellemi vezetônk körülöttünk
lévô áldásos jelenlétét.

ZAFÍR:
Elôsegíti a kommunikációs csatornák
külsô és belsô rendszereinek a tisztítását és erôsítését. Megnyitja a füleket, a
belsô hallás elzárt, lezárt nehéz kapuit.
Erôsíti a torokcsakrát, a hangszálakat
és a belsô hangképzésünket is. Összekapcsolja a torokcsakrát a 3. szem
csakrával. Élesíti a látást.
SZODALIT:
Erôsíti a szívet, a tüdôt és a légzô rendszerünket. Általa, az értelem és az érzelem kiegyenlítôdik és harmonizálódik.
Intenzív energiájával, biztosítja a teret
körülöttünk, az ártó, alacsony rezgésektôl, hatásoktól. Felruház minket külsô-belsô védelemmel, a hangolódás, az
utazások és a meditációk során.

F. S.: - Honnan ismerhetik meg Olvasóink, ezeket a színterápiás, energetizáló festményeket?
L. Sz. J.: -Elsôdlegesen a honlapunkon
lehet megtekinteni, és az aktuális kiállításokon is személyesen lehet velük találkozni. A megnyitók idôpontjai és a
kiállítás idôtartamai, mindig ismertetve
vannak a weblapunkon. Továbbá, a
festmények, egy 2009-es falinaptár formájában is léteznek, amiket szintén égi
segítséggel válogattunk és rendeztünk
össze.
F. S.: - Köszönjük a szívélyes vendéglátást és a beszélgetést.
L. P.: - Mi is köszönjük a beszélgetést.

A Mira fényvalósága
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Laczkó-Száraz Júlia (Sara Luna)
Mediális festônô
Tel: 06 30 446 7878
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LARIMAR KRISTÁLYKAPU
SZELLEMI KÖZPONT
TANFOLYAMOK, PROGRAMOK:
MÁRCIUS 13. 18. 00 -21.00 BABONÁK ÉS HIEDELMEK,
MINT A HITRENDSZER ELEMEI — ELÔADÁS
MÁRCIUS 14. 10. 00 -18.00 GYÓGYÍTÓ HOLDFÁZISOK, A TELIHOLD ÜZENETEIVEL
(VELÜNK LESZNEK A JUPITERI, VEGA-BELI, ÉS ORIONI FÔPAPOK ÉS PAPNÔK,
AKIK KÜLÖNBÖZÔ KRISTÁLYERÔTEREKBEN SEGÍTENEK NEKÜNK…)

MÁRCIUS 29. 10. 00 -18.00 GYÓGYÍTÓ HOLDFÁZISOK AZ ÚJHOLD ENERGIÁJÁVAL
(SZATURNUSZI, PLÚTÓ-BELI ÉS MERKÚRI ARKANGYALI CSOPORTOK
ÉRKEZNEK HOZZÁNK A TANÍTÁSAIKKAL…)

ÁPRILIS 4. 18. 00 -21.00 SZÍVSZINTEK FELTÖLTÉSE, ÁTHANGOLÁSA, HARMONIZÁLÁSA.
ÁPRILIS 11. 10. 00 -21.00 GYÓGYÍTÓ HOLDFÁZISOK A TELIHOLD ÜZENETEIVEL
(MENKAR-BELI FÔPAPOK, ANTARESZI, ÉS PLEJÁDI PAPNÔK, VALAMINT
AHORAGASAH SZELLEMISÉGE HOZZÁK EL A GYÓGYULÁS ÉS FELISMERÉSEK KULCSÁT…)

ÁPRILIS 26. 10. 00 -21.00 GYÓGYÍTÓ HOLDFÁZISOK AZ ÚJHOLD ENERGIÁJÁVAL
A

(VELÜNK LESZNEK A VÉNUSZI, A JUPITERI, ÉS
CASSIOPEIA-BELI ARKANGYALI CSOPORTOK TAGJAI ÉS METATRON…)

MÁJUS 5. 18. 00 -21.00 KÜLSÔ-BELSÔ KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERÜNK
TUDATOS MEGNYITÁSA, TISZTÍTÁSA, ERÔSÍTÉSE.

MÁJUS 9. 10. 00 -21.00 GYÓGYÍTÓ HOLDFÁZISOK A TELIHOLD ÜZENETEIVEL
(TANÍTÁSAIKKAL A VEGA-BELI FÔPAPOK, GYÓGYÍTÁSAIKKAL A MIRA ÉS
AZ ANTARESZI PAPNÔK SEGÍTENEK NEKÜNK…)

MÁJUS 24. 10. 00 -21.00 GYÓGYÍTÓ HOLDFÁZISOK AZ ÚJHOLD ENERGIÁJÁVAL
(KAPUT ÉS UTAT MUTATVA NEKÜNK A SIRIUSZI, AZ ARCTURUSI ÉS
A NAP-BELI FÉNYMESTEREK VEZETNEK MINKET…)

CSOPORTOS TANFOLYAMOKAT, TRÉNINGEKET, LELKI NAGYTAKARÍTÓ — GYÓGYÍTÓ NAPOKAT TARTUNK,
— SOK ELMÉLETI RÉSZEKKEL ÉS SPECIÁLIS MEDITÁCIÓKKAL.
ILYENKOR KRISTÁLY SZENTÉLYEKBEN, ERÔTEREKBEN, A CSILLAGKÜLDÖTTEK, FELEMELKEDETT
MESTEREK ÉS ANGYALI CSOPORTOK SEGÍTSÉGÉVEL ÉS VEZETTETÉSÉVEL TÖRTÉNNEK AZ ÁTHANGOLÁSOK , AKTIVÁLÁSOK ÉS HAZATALÁLÁSOK . E GYÉNI KEZELÉSEK KERETÉBEN MINDEZ KIEGÉSZÜL TESTGYER TYÁKKAL , CSAKRAGYERTYÁKKAL , K RISTÁLYESSZENCIÁKKAL , A URA -S OMA TERMÉKEKKEL . K ÉTHETENTE
TARTUNK TELIHOLD ÉS ÚJHOLD MEDITÁCIÓS GYÓGYÍTÓNAPOKAT , AMINEK A HOLDKAPUK , MINT EGY
FELFELÉ ÍVELÔ FÉNYPILLÉREK MENTÉN ÉLJÜK ÁT A MAGASABB DIMENZIÓK ÉS A FELEMELKEDÉS ,
ÉBREDÉS FOLYAMATÁNAK AKTUÁLIS SZAKASZÁT .
MELYEK AZ ALAPOKTÓL ÉPÜLNEK FEL , SOK

JELENTKEZÉS ÉS INFORMÁCIÓ:
LACZKÓ PÁL
TEL: 06 20 439 5659 E-MAIL: LACZKOPAL@FREEMAIL.HU
LACZKÓ-SZÁRAZ JÚLIA TEL: 06 30 446 7878 E-MAIL: SARALUNA@FREEMAIL.HU
WWW .LARIMARKRISTALYKAPU .HU
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