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LARIMAR - KRISTÁLYKAPU

SZELLEMI
KÖZPONT

2. rész

Maglódon vagyunk, egy Szellemi Központban, ahol kristályokkal teli a tér, Laczkó Pál és Laczkó-Száraz Júlia fogad minket.
F.S.M.: - Honnan lehet tudni, hogy
melyik ásványfaja, melyik csillaggal
áll kapcsolatba? Lehetetlenség ennyi
csillag és ásvány között kiigazodni! Erre nincsen valamilyen rendszer?
L.P.: - Ez a rendszer a kommunikáció. Nem fizikai, hanem
egy belsô, finom éteri, szeretet
alapú szívkommunikáció. Egyszerû, kérdezd meg tôle.
Ugyanúgy mûködik, mint
amikor meditációban, találkozol az Isteni Részeddel, az Önvalóddal, egy magasabb dimenzióban létezô Fényegységeddel. Kapcsolatba lépsz vele és elmondja neked mindazt,
amire kíváncsi vagy, úgy, ahogy azt be tudod fogadni és
annyit, amennyit el tudsz bírni. Így megtudhatod, hogy Te
is milyen csillagkódokkal rendelkezel, mely csillagbolygókról ôrzöl idôtlen emlékezetet és Lelked, Szellemed
mely helyekrôl eredhet. Mi
ezeket gyakoroljuk és idôrôl idôre, különbözô kristályerôterekben és csillagküldöttek segítô jelenlétében tudatosodunk ebben. Ne felejtsük el, hogy a
kristályok, az egyik legôsibb és legintelligensebb életformák, és gyakran
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tiszta tükröt tartanak elénk. Játékosak,
pajkosak, sokszor hangosak és viccelôdnek. Ahogy hozzájuk állsz, ôk

ugyanúgy viszonyulnak hozzád. Érzik
és látják a tudatos és tudattalan szándékaidat és annak megfelelôen vála-

szolnak. Te amilyen minôségben és
szinten kérdezed ôket, úgy, az ô benne
élô, Szellemi részének az a szintje lép
veled kapcsolatba és az ad neked választ, a Te rezonanciádnak megfelelôen.
F.S.M.: - Honnan tudjuk, ha egy csill a g v a g y c si l la g k é p ü z e n n e k ü nk ?
L é t e z i k, ho gy ko nk r ét an c sa k ú gy
megkeresnek? Velem nemrégen elôfordult, hogy egy ismert csillagnévvel
többször találkoztam egy nap alatt,
amit most nem említenék meg, de ez
mit jelenthet?
L.P.: - Ez jó dolog. Azt jelentheti, hogy
valamilyen dolgod van vele. Rengeteg
féle képpen üzenhetnek nekünk. Szinte folyamatosan az Univerzum egészének a hatása alatt élünk. Természetes
módon, ahogy ôk hatnak ránk, bármilyen messze is legyenek tôlünk,
mi is ugyanúgy hatunk mindannyiukra, az egész Csillagdimenzióba. Képzeld el, a csillagok
milliárdjainál végbemenô apró
változások, formálódások, alakulások hatása, kivetül és megjelenik itt a Földön is, mert
szinte minden pillanatban történik valahol - valami. Akkor az
milyen hatással van ránk! A
makrokozmoszban benne van a
mikrokozmosz, és fordítva. A
vonzás és a hatás fénytörvényeinek sincsenek határai, sem
fizikai, sem éteri, határtalan, ami
Egységbe hozza, Egy ként ölel
körbe mindent. Azt értem a folyamatos hatásuk alatt, hogy
küldöttei, csillagképviselôi egyre többen lépnek át a Föld éteri
fénykapuin és jelennek meg a
légterünkben és közvetlenül
mellettünk. Itt vannak velünk.
Érezhetô a jelenlétük. Éjjel,
amikor alszunk, és a tudatunk
nem zakatol. Régóta vigyáznak
ránk és gyógyítanak, tanítanak
és készítenek fel a változásokra minket. És nem is tudunk róla. Rengeteg
energiát, kegyelmet és lehetôséget ka-
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punk. Ahogy nyitják és szélesítik az új
információkkal a tudatunkat, a földi fizikai határainkat, érdekes belsô képek, felismerések és idegennek tûnô
érzések is elôjöhetnek bennünk. Nem
egyszer történt, hogy valaki, a második, harmadik komolyabb meditációnk
után, érezte és pillanatokra látta a csillagdimenziókban létezô magasabb
Önvalóját, Önmagát, a csillaghalmazok csodálatos valóságát, vagy a földön élô, fizikai testben lévô parallel
inkarnációját. Ez hatalmas lépés egy
embernek! Ezek gyors és nagy változásokat hoznak mindenki életébe.
Nyitni kell feléjük, és nem elég egyszer. A mottóm: „Felfelé és befelé!”
F.S.M.: - Honnan lehet tudni, ha egy
ásvánnyal kommunikálva, egyszer ezt

mond, máskor meg mást mond, hogy
kivel áll kapcsolatba? Hogyan lehet
megtudni , hogy mi kor mondja az
igazat és mikor nem?
L.Sz.J.: - Természetesen, mint minden
belsô (és külsô) kommunikáció alapja,
ha kéred, hogy az igazat, csakis a színtiszta igazat mondja. (Galaktikus törvények, úgymond esketések szabályozzák ezt is, ami egy alaptechnika,
és amit minden létformának alapvetô
kötelessége betartania.) Másrészt, nem
baj, ha több csillag vagy bolygónevet
is mond, hiszen, mi sem csak egyetlen
csillaghoz kapcsolódunk, hihetsz neki,
mert igazat is mondhat. Pont ezt
tanítjuk a tanfolyamainkon, a megkülönböztetés képességének ismeretét,
és a különbözô Csillagvalóságok rez-

gésének a felismerését. Érdekes jelenség, már megfigyeltem, amikor születik egy baba, amikor manifesztálódik
egy belsô valóság, sôt, már amikor
megfogan, akkor is körülötte vannak
mindazok az égi Mesterek, Csillagcsalád tagjai, azok a Csillagotthonának a
Lelki - Szellemi Fényrészei, Fényvalóságai, akikkel kapcsolatban áll, és
segítik a jelenlétükkel támogatni és a
fényükkel táplálni. Az ásványok elmondása szerint, ez a csillagkapcsolat
és hatás, olyan, mint az embereknél a
zodiákus, az állatövi jegyek. Lehet,
hogy csak két vagy három a fôbb, rád
ható jegy, ami meghatározza az érzelmi - tudati felépítésedet és mûködésedet, de mind a tizenhárom benned él,
benned van és néha, helyzetektôl füg-

Átváltozások

15

14 16 larimar febr

1/25/10

10:17 PM

Page 16

Feng Shui riport

Kunzit

gôen megnyilvánul rajtad és általad. A
kristályok is sok-sok csillagenergiát
tartalmaznak és mozgatnak. Elemi
erôvel és alapvetôen. A rendszeres
gondozást, tisztítást és a töltést meghálálva, hû társaddá és biztos támaszoddá válnak.
F .S . M . : - A z in t e r jú e ls ô f e lé b e n ,
amely az elôzô számban volt olvasható, a csillagkódolt ásványokról volt
szó. Egy régebbi interjú során, pedig a
csillagkódolt festményeidet mutattad
be nekünk. Véletlen vagy sem a csillagkódolt kifejezés nálatok? Jelzésértéke van és összevonható-e egymással ez a két terület?
L.Sz.J.: - Nem véletlen a kifejezés,
igen jelzés értékû. A „csillagkódolt”
szó annyit jelent: „tudatos csillagenergiát tartalmazó - hordozó, különbözô
magasabb síkokról érkezô csillaglények által kapott, közölt gyógyító csillagerôket, szimbólumokat és kódokat
megjelenítô.” Nehéz ennyi mindent
egyetlen szóval kifejezni. Igen, ez a

két terület összevonható, sôt
hatványozható is
egymással, ugyanis sikerült egy olyan egyedülálló, különleges kiadványt létre hoznunk, egy
2010-es naptár formájában, amiben
minden általunk tudott, kapott és ismert információkat, egy egységes
„csomagként” állítottunk össze. A
Csillagkódolt Fényfestményeken és a
heti szintre lebontott ásványajánlón kívül, kiegészítettük még Holdnaptári
funkcióval, Szakrális napokkal, hasznos és aktuális Égi Üzenetekkel, és az
egy-egy adott napokon jelenlévô
konkrét Csillagküldöttek csoportjainak feltüntetésével. Tehát, mondhatjuk, hogy ez egy komplex csillagkódolt Információs Csillagportál.
F.S.M.: - Ha már idáig is az ásványok
világában jártunk, tudnátok - e, az
Olvasóinknak valami olyan köveket
ajánlani a Valentin nap közeledtével,

amivel a
szerelem
érzést, a szeretetüket, a figyel mességüket vagy éppen az
ôszinteséget segít kifejezni?
L.Sz.J.: - Természetesen. Bár a személyes véleményem az, hogy ne csak akkor akarjunk ilyen „szépet” adni és
ajándékozni a szerelmünknek és a
szerettünknek és örülni a másiknak és
a boldogságra törekedni magunkban,
amikor azt egy naptári dátum jelzi, hanem, akkor is, amikor azt érezzük. Az
érzelmeket kifejezni, elfogadni, megélni és a belsô nyugalom állapotában
jelen lenni, a belsô harmónia és szeretet megélését segítô ásvány: a rózsakvarc, a malachit, a rodokrozit, a kunzit, a manganokalcit, az angelit, az
amazonit, a prehnit, a kalcedon, a jade,
a larimar és a türkiz.

www.larimarkristalykapu.hu

SEGÍTÔ ÁSVÁNYAINK
Ha az elfogadással, a befogadással, a megéléssel, tehát úgymond
kintrôl-befelé irányban, egyfajta elzárkózással vagyunk az érzelmek
és a szeretet energia beengedése ellen, akkor ezek az ásványok
segítenek:

• Rózsakvarc: gyengédséggel körülvesz, oltalmaz, és lelki sebeket
gyógyít. Utat nyit, hitet ad, bátorít.
• Manganokalcit: Felébreszti a legbensôbb fényt, az ôsbizalmat, a
gyengéd érintést és a boldog reményt.
• Rodokrozit: Tükröt tartva eléd, benne megláthatod Lelked Igaz
tartalmát és valódi Szépségét.
• Angelit: Finoman oldja a lelki blokkokat, lélekerôsítô, szívet
melengetô, nyugtat, erôt és szabadságot ad.
• Kalcedon: A múltbeli nehéz érzelmeket segít feldolgozni,
megérteni és elengedni. Belátóvá és bölcsé tesz.
• Larimar: Élô szeretetet, örömet és türelmet ad, szívgyógyító. A
belsô vágyakat segít kifejezni, elérni.
• Türkiz: Szerencsét hoz, egy új kapcsolat kezdésénél sikert, támogatást és pozitív erôket ad.
• Apatit: Kiegyenesíti az érzelmi hullámokat, oldja a viharokat.
Megbékít, lecsendesít, és újra szeretni tanít.
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Ha pedig bentrôl – kifelé irányban van ellenállásunk, az érzelmek
kimutatásában, megnyilvánulásában, átadásában és az érzelmek
kifejezésében, akkor ezek az ásványok segítenek:

• Malachit: Átformálja a lelkivilágunk. Oldja a magányosságot.
Megértjük, hogy nem vagyunk egyedül.
• Kunzit: Gyengéd, finom érintése, utat nyit kifelé. Megtanít az
ölelésre, a szép szavakra és az adakozásra.
• Manganokalcit: Feltölt tiszta szeretettel, teljes nyugalommal és
boldog, jólesô békével.
• Angelit: Erôt, bátorságot és hitet ad, a lépéshez, a megnyilvánuláshoz, az önmegmutatáshoz.
• Amazonit: Feloldja az érzelmi gátakat, görcsöket és gátlásokat.
Erôt ad a kommunikációhoz.
• Prehnit: A boldogság tüzét ébreszti fel és lobbantja lángra bennünk, amit már megosztunk másokkal is.
• Jáde: Mély szeretetünket, szerelmünket foglalja szavakba bennünk és segít ezt kimondani nekünk.
• Larimar: Szeretet, barátság, öröm és szabadság. Segít kommunikálni, kapcsolatot teremteni, dönteni, lépni.
• Türkiz: Oldja a belsô bizonytalanságot, merevséget, zárkózottságot. Erôt és önbizalmat ad a felvállaláshoz.

