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Feng Shui kristály

LARIMAR
KRISTÁLYKAPU
- F. S: - Sziasztok! Honnan ez az elnevezés, hogy Larimar Kristály Kapu?
Miért pont erre esett a választásotok?
- L. P: - Isten hozott! A kristály szó,
egyfajta megjelölés, egy irányt mutató
út, mind energetikailag és fizikálisan is.
Több mint 7 éve gyûjtjük és foglalkozunk behatóan a kristályok és ásványok
energia-átalakító, transzformáló hatásával, gyógyító rezgéseivel. A velük
való együttmûködés, hangolódások
hosszú folyamata és tapasztalása, egy
belsô közös egyezséggé alakult így az
évek alatt, mondhatni, mintegy lelkiszellemi követôi, közvetítôi lettünk.
-L. Sz. J: - A Larimar egy különleges
energiamintákkal rendelkezô ásvány,
melynek kulcsfontosságú szerepe van
az átlényegülés és a felemelkedés útján. Központunk speciális tevékenységét, feladatainak minôségét és energetikai felépítését is tükrözi. Jelen életünk
16

2001-ben nyitotta meg kapuját egy egészen különleges
központ Maglódon, ami a Larimar – Kristály – Kapu
nevet viseli. Itt valóban minden a kristályok körül forog…
A Feng Shui Magazin ennek kapcsán kérdezi meg alapítóit: Laczkó Pált, – spirituális lélekgyógyászt és Laczkó
Száraz Júliát, – mediális festônôt és Bach-virágterapeutát.
és jelen találkozásunk egyik vezetôkristálya a Larimar. A benne rejlô gyógyító tulajdonságok, és képességek
szellemi ereje, a mi megálmodott és
létrehozandó feladataink, céljaink. A
fény, a szeretet, az öröm, az ôszinteség
és a teljes elfogadás lélekkvalitásait fejleszti, erôsíti és szimbolizálja nekünk
embereknek.

-F. S. :- És mit jelent a kapu a nevetekben?
-L. Sz. J: - A kapu is több értelemben
létezik. A Kapu mi magunk vagyunk.

Pillérei belôlünk fonódtak össze, forrtak össze, született meg és kelt Életre,
még sok — sok inkarnációnkkal ezelôtt.
Itt és most a találkozás, az egymásraönmagunkra ismerés folyamán újra
egyesítve erôinket, ott folytatjuk, ahol
anno hasonló feladatokkal és célokkal
abbahagytuk. A Kapu szellemi szinteken interdimenzionális és galaktikus
értelemben is mûködik.
Szívünk — lelkünk erejébôl épült fényoszlopok vonalainak iránya, emeli
fel és segíti a hozzánk érkezô lelket, a
belsô Szívtemplomon át, rátalálni a sa-
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Feng Shui kristály
tom és belsô intuíciómon keresztül
mondtam.
Jáspisból készült azték dombormû

ját Kristályszentélyére, ami az ébredés
szakaszainak tudatos átélését, megtapasztalását is jelenti.

-F. S: - Milyen belsô indíttatást éreztél,
amikor úgy gondoltad, hogy központ
formájában mûködjetek?
-L. P: - Az indíttatás már nagyon régen
bennem volt. Fiatal koromtól kezdve,
egy másfajta gondolkodásmód, életértékelés és filozófia élt bennem, mint a
legtöbb velem, egyidôsökkel. A zene
hullámain keresztül éreztem elôször
azt, hogy mi a lélek, mi a tiszta szív
tudat és a jelen, a most pillanata. Késôbb, mindvégig elkísérô belsô attitûdként, éreztem, hogy utaznom kell,
mennem kell. Kisgyerekkoromtól,
mindig spirálokat, geometriai formákat és különbözô szimbolikus alakzatokat rajzolgattam az összes füzeteimben, persze nem tudtam még a jelentéseiket, de természetes érzés volt, hogy
ismerem. Hívtak, vonzottak a szakrális helyek, mindig is éreztem, hogy
dolgom van velük. Így jártam be
Egyiptomot, Mexikót, Guadalupe-t,
Honduras-t, Angliát. Közben egyre
tisztábban éreztem a saját utam kibontakozásában a feladataimat, egyre jobban kikristályosodott, hogy mi itt a
dolgom. Végigjártuk a Caminot, és
szinte az összes Mária jelenési helyeket. Világpolgárként gondolkozom, és
szinte mindenütt jól érzem magam.
Szeretnénk majd ezt a szakrális irányzatot, utazásláncolatot a jövôben is
folytatni. Tudod, nagyon jó érzés a
szívemben, mert otthon vagyok.

-F. S: - Tehát, bejárva a fél világot,
egyszer csak hazajöttél, és azt mondtad: „Jó, akkor most megállok és tanítok?”
-L. P: - Nem, nem állok meg, folyton folyamatban vagyok. Világpolgárként,
egyrészt mindig ott érzem magam otthon, ahol vagyok, másrészt, nekem az
otthon szó mást jelent. Az Otthon nem
kívül van. Az Élet ugyanúgy tanít, próbál engem is, mint mindenki mást. Kaptam sokáig hideget, meleget, nehéz diókat és könnyebb leckéket is. Úgy érzem,
hogy kimondhatom: ahol most vagyok,
ami, és aki vagyok, azért nagyon megdolgoztam. Ez a jelen állapotom a soksok tanulás, tapasztalás, próbálkozás és
felismerések sorozatának a vele járó
eredménye. A mai napig tanulok újabb
és újabb dolgokat, változok, fejlôdök és
vizsgázok is. De mégis, ha az ember
éber és kezd összeállni a kép benne, akkor kezdi lassan egészében látni, érezni
a dolgokat, mint a kirakós játékban. Ezt,
pedig a környezete azonnal érzékeli.
Igen, volt idô, hogy odajöttek hozzám,
segítséget kértek, tanácsot kértek. Idôvel, egyre többen kerestek fel és hallgatták meg azt, amit a saját tapasztala-

-F. S: - Ezt hogy éreted, hogy azonnal
érezték az igazat? Nem kételkedtek?
Nem néztek rád felhúzott szemöldökkel?
- L. P: - Nem. Tudod, ha van egy problémád, akkor van rá egy megoldásod is.
Ha nem tudod megoldani, akkor jobb
esetben segítséget kérsz. És valahogy
ez úgy mûködik, hogy mindig ahhoz

fordulsz segítségért az adott problémáddal, aki vagy már túl van rajta,
vagy aki ugyanúgy hasonló feladatnál
tart. Ez mindkettôtöknek felemelô pillanat lehet, a megoldás kulcsát elôhozva, ha mindketten félre tudják tenni az
ego szerepeit, hárítási kísérleteit. Valóságos fényben megvilágítva felébred a
felismerés. Minden élô emberbe sejtszinten bele van kódolva az Igazság,
mint Szeretet, és a Szeretet, mint Igazság. Az Élô Lelkiismeret többször szól
és jelez, mint azt hinnénk. Minden em-

Kisebb ajándéktárgyak, amulettek, Feng
Shui szimbólumok is készülnek különféle
kristályokból és ásványokból.
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Feng Shui kristály
ber valahol egy élô „hazugságvizsgáló”. Bármit hallasz, olvasol, látsz, egyszerûen tudod-érzed a zsigereidben,
hogy igaz, vagy sem. Ezek a szívképességek és megkülönböztetô képességek,
lehet, hogy tisztításra szorulnak, de
mûködnek. Az már más kérdés, hogy
valaki meg akarja-e ezt hallani, vagy
sem.

-F. S: - Hogyan kerültetek kapcsolatba
a larimarral? Mi az, amiért pont ezt
képviselitek?
-L. Sz.J: - A kristálykommunikáció folyamán, évekkel ezelôtt az elsô kiválasztott larimarra hangolódva, egy különleges élményünk volt. Egy delfin
csoporttal sikerült felvennünk a kap-
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Egyesek használják az ásványokat,
mások ékszerként viselik, mit sem sejtve
a díszként hordott kövecske erejérôl.

csolatot. Majd, késôbb másik két csoporttal is. Az ô tanításaik, gyógyításaik és a felénk sugárzó feltétel nélküli
szeretet energiájukat megtapasztalva,
meséltek magukról és a larimar kristályról is.
Akkoriban, emlékszem, nagyon megérintett minket ez a történés, (mély hálával és csodálattal gondolok rájuk)
mert pont egy intenzív, nehéz lelki élményekkel teli idôszak végén jártunk.
Nagyon érdekes, hogy ôket küldte az
Ég, ôk segítettek ki általuk zártuk le az

életünk eme részét. A delfinlelkekkel
párhuzamosan bálnalelkekkel is sikerült kommunikálnunk, amikor a bálnák
egyik vezetô szellemisége, egy Nakal
jelent meg elôttünk. ”Az Erô, a nyugalomban van!” — mondta. Általa tudjuk,

Korábban nem volt egyszerû
az ásványok beszerzése.
Ma képzett szakemberek széles
kínálattal várják az érdeklôdôket.
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Feng Shui kristály
hogy a delfinek, bálnák,
különbözô csillagbolygók
magasabbrendû szellemi
lényeinek, tanítóinak és
gyógyítóinak a fizikai, testet öltött mesterei, akik
minden élôlény, az emberek és a Földanya segítségére jöttek ide. Telepatikusan kommunikálva, ébrenlétben vagy álomban, különbözô fénymagokat,
csillagkódokat ébresztenek bennünk, a csecsemômirigy és a szívcsakra területén, hogy a belsô Lélekkristályunk darabjai,
újra egybeforrjanak, és a
Szívtemplomunk Kristályszentélye újra éledve,
megszólaljon a fénydimenziók halk hívásaira.
Hát, így lettünk mi Larimar — Kristálykapu.

-F.S: -Mit kell tudnunk még rólatok és
a Központról?
-L.P: - Csoportos tanfolyamokat, tréningeket, lelki nagytakarító — gyógyító
napokat tartunk, melyek az alapoktól
épülnek fel, sok — sok elméleti résszel
és speciális meditációkkal, amelyek
(úgy látjuk) hiányzó láncszemek a mai
ezoteriában. Ilyenkor kristály szentélyekben, a Csillagküldöttek, Felemelkedett Mesterek és Angyalok segítésével és vezetésével történnek az áthangolások, aktiválások és felismerések.
Egyéni kezelések keretében mindez kiegészül testgyertyákkal, csakragyertyákkal, kristályesszenciákkal. Kéthetente tartunk Telehold és Újhold meditációs napokat, amikor is az aktuális
kozmikus információkat lehozva, tisztítjuk a testi — lelki — szellemi sérült lenyomatokat és energia burkokat.
-F.S: - Hogyan lehet alkalmazni az ásványokat a Feng Shuiban?

A kristályok eredendôen, a puszta jelenlétükbôl adódóan
csodálatos adományai a Földanya testének.

-L.Sz.J: - A kristályok eredendôen, a
puszta jelenlétükbôl adódóan csodálatos adományai a Földanya testének.
Tiszta tudásunk és idôtlen emlékezetünk ôrzôiként, mindig azt adják és ott,
ahol, és amire alapvetôen szükségünk
van. A velük való közös munka hasznos és gyümölcsözô lehet, ha megtanuljuk, hogy hogyan, miként kell foglalkozni velük. Íme egy példa részletesen, hogy a vörös jáspis hol és mibe
nyújt segítséget:
- SZERELEM, HÁZASSÁG
TERÜLETEN
Kapcsolati téren, erôsíti a gyenge érzel-

mi szálakat, mintegy stabilizálja ez által mind a szerelmi életünk mûködését,
mind a földelésünket, és mind a bizonytalan emberi kapcsolatokat is. Segít az ön — elfogadásban, a gátlásosság
oldásában, az ingadozó kedélyállapotok kisimításában.
HÍR, HÍRNÉV TERÜLETEN
Az ásvány használatával, fellendíthetjük a kezdeti vagy kevésbé sikeres vállalkozásainkat, üzleti tevékenységeinket, a pangó anyagi energiákat. Erôsíti
a dinamizmusunkat, kitartást ad, a céljaink eléréséhez. Segít megvalósítani a
(reális) álmainkat. Továbbá, segíti a
dolgok pozitív kimenetelét, így egy

A VÖRÖS JÁSPIS SEGÍTHET:
- az Angyalokkal való kapcsolatfelvételben,
- érzelmeink stabilizálásában és tisztán tartásában,
- éberségünk, tudatosságunk megtartásában,
- erôsségeink, érdemeink felismerésében,
- képességeink optimális mûködésének fenntartásában…
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Feng Shui kristály
Ámulatba ejtô formák, színek –
és akkor mé egy szó sem esett
az ásványok, kristályok erejérôl.

ségben és kötelékben. Megtanít a belsô
szépségünk, tehetségünk meglátására.
ÖNMÛVELÉS, TUDÁS TERÜLET

pis Buddha, a bennünk élô eleven emlékezetünket ébreszti fel, lobbantja
lángra és jeleníti meg, az ösztönös,
tudván — tudás formájában.

A vörösjáspis bagoly, szellemi erôt, tudást és koncentrációs képességeinket
fejleszti és erôsíti bennünk. A vörösjás-

HÍR, HÍRNÉV

Sz. M.

LD
FÖ

FA

biztos, szilárd alapot biztosít a siker
megteremtésében.
CSALÁD, EGÉSZSÉG TERÜLETEN
A vörös jáspis hatására erôsödik a családi kötelék, az összetartozás és az egység érzése a családtagokban. Élô, éltetô
lángként, szeretetként kapcsolja össze a
távoli, magányos rokonokat és közeli
barátokat is. Általa bíztatni, erôt adni,
támogatni, segíteni tudjuk majd egymást, a nehéz pillanatokban. Optimalizálja, kiegyenlíti a túlzott rajongást, ragaszkodást, birtoklást, a családi közös-

SZERELEM,
HÁZASSÁG

GAZDAGSÁG
ÉS SIKER

vörös jáspis

vörös jáspis

CSALÁD,
EGÉSZSÉG
KÖZPONT FÖLD

ALKOTÓKÉSZSÉG ÉS
GYEREK

EMBERI
KAPCSOLATOK

SEGÍTÔKÉSZ
EMBEREK

vörös jáspis
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Feng Shui ajánló

LARIMAR – KRISTÁLYKAPU
SZELLEMI KÖZPONT
A Kristálykapu létezésének és mûködésének célja, hogy minden, a mai ébredezô spirituális világban — valóságban elôforduló
valamennyi területnek, irányzatnak, elvnek
és törvénynek alapjait tanítja és ismerteti
meg az emberekkel.
Azokra az alapokra fókuszál, melyeket nem
írnak a könyvek, melyekrôl nem tudnak,
vagy nem szívesen beszélnek a tanítók, melyek sajnos hiányzó láncszemei a mai ezoterikus és spirituális társadalom rétegeinek.
Pedig, kellô alapozás nélkül, nem lehet házat építeni!
Beszélnünk kell a szívrôl, mint érzelmi
fényközpontról, és mint Léleklángunk, Lélekkapunk galaktikus Szeretetforrásáról,
beszélnünk kell az érzéseinkrôl, melyek
megfoghatatlanul gyengén, kézen fogva vezetnek és egyben határozottan is üzennek
nekünk.
Beszélnünk kell a sok homályos területrôl
és a személyiségszintrôl kapott álinformációról, a téves eszmék, ideák, képzetek és
hiedelmek álságáról, a követhetetlen gyakorlatok, tanácsok és útbaigazítások rendszereirôl.
Beszélnünk kell az érdemekrôl, a sikerekrôl, a boldog kiteljesedésrôl, de beszélnünk
kell az energetikai harcokról, a buktatókról
és a csapdákról is.
Különbözô csillagnemzetségekbôl érkezô
és már lehorgonyzott Angyali és Arkangyali csoportok segítenek abban, hogy megfelelô lelki — szellemi tudatosságot, belsô szabadságot, éberséget és egyfajta tisztánlátást
kapjanak mindazok a lelkek, akik hozzánk
fordulnak, akik velünk együtt úton vannak
a saját utunk és fényösvényünk megtalálásában, Önvalónk ébredésében.

A LARIMAR — KRISTÁLYKAPU
TEVÉKENYSÉGI KÖREI:
· Visszakapcsolódás a Fényvalósághoz,
Igaz, Tiszta Felsôbb Énünkön keresztül,
· Angyalrészeink tiszta aspektusainak
és képességeinek felismerése,
gyógyítása, integrálása,
· Kristálygyógyászat,
· Lélekgyógyászat, Szellemgyógyászat,
· Bach — virágterápia
· Energetikai kezelések,
Angyali segítôkkel történô gyógyítások.
KÖVETKEZÔ TANFOLYAM IDÔPONTOK:
AUGUSZTUS 30. - 10. 00 — 18. 00
ÚJHOLD - meditációs nap
AUGUSZTUS 31. - 10. 00 — 18. 00
KRISTÁLYTANFOLYAM 1.
SZEPTEMBER 9. - 18. 00 — 21. 00
ANGYALOK ISKOLÁJA
SZEPTEMBER 14. - 10. 00 — 18. 00
TELEHOLD — meditációs nap
SZEPTEMBER 23. - 18. 00 — 21. 00
ANGYALOK ISKOLÁJA
SZEPTEMBER 28. - 10. 00 — 18. 00
ÚJHOLD — meditációs nap
Mind a tanfolyamokra, mind az egyéni
kezelésekre elôzetes bejelentkezés
és idôpont egyeztetés szükséges.
Tel: LACZKÓ PÁL 06 20 439 5659
E-mail: laczkopal@freemail. hu
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