
FF..SS..MM..:: -- HHoonnnnaann lleehheett ttuuddnnii,, hhooggyy
mmeellyyiikk áássvváánnyyffaajjaa,, mmeellyyiikk ccssiillllaaggggaall
áállll kkaappccssoollaattbbaa?? LLeehheetteettlleennsséégg eennnnyyii
ccssiillllaagg ééss áássvváánnyy kköözzöötttt kkiiiiggaa--
zzooddnnii!! EErrrree nniinnccsseenn vvaallaammii--
llyyeenn rreennddsszzeerr??
L.P.: - Ez a rendszer a kommu-
nikáció. Nem fizikai, hanem
egy belsô, finom éteri, szeretet
alapú szívkommunikáció. Egy-
szerû, kérdezd meg tôle.
Ugyanúgy mûködik, mint
amikor meditációban, találko-
zol az Isteni Részeddel, az Ön-
valóddal, egy magasabb di-
menzióban létezô Fényegysé-
geddel.  Kapcsolatba lépsz ve-
le és elmondja neked mindazt,
amire kíváncsi vagy, úgy, a-
hogy azt be tudod fogadni és
annyit, amennyit el tudsz bír-
ni. Így megtudhatod, hogy Te
is milyen csillagkódokkal ren-
delkezel, mely csillagboly-
gókról ôrzöl idôtlen emlé-
kezetet és Lelked, Szellemed
mely helyekrôl eredhet. Mi
ezeket gyakoroljuk és idôrôl -
idôre, különbözô kristály-
erôterekben és csillagküldöt-
tek segítô jelenlétében tudato-
sodunk ebben. Ne felejtsük el, hogy a
kristályok, az egyik legôsibb és legin-
telligensebb életformák, és gyakran

tiszta tükröt tartanak elénk. Játékosak,
pajkosak, sokszor hangosak és vicce-
lôdnek. Ahogy hozzájuk állsz, ôk

ugyanúgy viszonyulnak hozzád. Érzik
és látják a tudatos és tudattalan szán-
dékaidat 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 vá-
laszt, a Te rezonanciádnak megfelelôen. 
FF..SS..MM..:: -- HHoonnnnaann ttuuddjjuukk,, hhaa eeggyy ccssiill--
llaagg vvaaggyy ccssiillllaaggkkéépp üüzzeenn nneekküünnkk??
LLéétteezziikk,, hhooggyy kkoonnkkrrééttaann ccssaakk úúggyy
mmeeggkkeerreessnneekk?? VVeelleemm nneemmrrééggeenn eellôô--
ffoorrdduulltt,, hhooggyy eeggyy iissmmeerrtt ccssiillllaaggnnéévvvveell
ttööbbbbsszzöörr ttaalláállkkoozzttaamm eeggyy nnaapp aallaatttt,,
aammiitt mmoosstt nneemm eemmllíítteennéékk mmeegg,, ddee eezz
mmiitt jjeelleenntthheett?? 
L.P.: - Ez jó dolog. Azt jelentheti, hogy
valamilyen dolgod van vele. Rengeteg
féle képpen üzenhetnek nekünk. Szin-
te folyamatosan az Univerzum egészé-
nek a hatása alatt élünk. Természetes
módon, ahogy ôk hatnak ránk, bármi-

lyen messze is legyenek tôlünk,
mi is ugyanúgy hatunk mindan-
nyiukra, az egész Csillagdimen-
zióba.  Képzeld el, a csillagok
milliárdjainál végbemenô apró
változások, formálódások, ala-
kulások hatása, kivetül és meg-
jelenik itt a Földön is, mert
szinte minden pillanatban tör-
ténik valahol - valami. Akkor az
milyen hatással van ránk! A
makrokozmoszban benne van a
mikrokozmosz, és fordítva. A
vonzás és a hatás fénytörvé-
nyeinek sincsenek határai, sem
fizikai, sem éteri, határtalan, ami
Egységbe hozza, Egy ként ölel
körbe mindent. Azt értem a fo-
lyamatos hatásuk alatt, hogy
küldöttei, csillagképviselôi egy-
re 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 min-
ket. 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 ké-
pek, felismerések és idegennek tûnô
érzések is elôjöhetnek bennünk. Nem
egyszer történt, hogy valaki, a máso-
dik, harmadik komolyabb meditációnk
után, érezte és pillanatokra látta a csil-
lagdimenziókban létezô magasabb
Önvalóját, Önmagát, a csillaghalma-
zok csodálatos valóságát, vagy a föl-
dön élô, fizikai testben lévô parallel
inkarnációját. Ez hatalmas lépés egy
embernek! Ezek gyors és nagy válto-
zásokat hoznak mindenki életébe.
Nyitni kell feléjük, és nem elég egy-
szer. A mottóm: „Felfelé és befelé!”
FF..SS..MM..:: -- HHoonnnnaann lleehheett ttuuddnnii,, hhaa eeggyy
áássvváánnnnyyaall kkoommmmuunniikkáállvvaa,, eeggyysszzeerr eezztt

mmoonndd,, mmáásskkoorr mmeegg mmáásstt mmoonndd,, hhooggyy
kkiivveell áállll kkaappccssoollaattbbaa?? HHooggyyaann lleehheett
mmeeggttuuddnnii,, hhooggyy mmiikkoorr mmoonnddjjaa aazz
iiggaazzaatt ééss mmiikkoorr nneemm??
L.Sz.J.: - Természetesen, mint minden
belsô (és külsô) kommunikáció alapja,
ha kéred, hogy az igazat, csakis a szín-
tiszta igazat mondja. (Galaktikus tör-
vények, úgymond esketések szabá-
lyozzák 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 megkü-
lönböztetés képességének ismeretét,
és a különbözô Csillagvalóságok rez-

gésének a felismerését. Érdekes jelen-
ség, már megfigyeltem, amikor szüle-
tik egy baba, amikor manifesztálódik
egy belsô valóság, sôt, már amikor
megfogan, akkor is körülötte vannak
mindazok az égi Mesterek, Csillagcsa-
lád tagjai, azok a Csillagotthonának a
Lelki - Szellemi Fényrészei, Fényva-
lóságai, akikkel kapcsolatban áll, és
segítik a jelenlétükkel támogatni és a
fényükkel táplálni. Az ásványok el-
mondása 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 érzel-
mi - tudati felépítésedet és mûködése-
det, de mind a tizenhárom benned él,
benned van és néha, helyzetektôl füg-

15

Feng Shui rriippoorrtt

Átváltozások

14 16 larimar febr  1/25/10  10:17 PM  Page 15

              



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 meg-
hálálva, hû társaddá és biztos tá-
maszoddá válnak. 
FF..SS..MM..:: -- AAzz iinntteerrjjúú eellssôô ffeelléébbeenn,,
aammeellyy aazz eellôôzzôô sszzáámmbbaann vvoolltt oollvvaasshhaa--
ttóó,, aa ccssiillllaaggkkóóddoolltt áássvváánnyyookkrróóll vvoolltt
sszzóó.. EEggyy rrééggeebbbbii iinntteerrjjúú ssoorráánn,, ppeeddiigg aa
ccssiillllaaggkkóóddoolltt ffeessttmméénnyyeeiiddeett mmuuttaattttaadd
bbee nneekküünnkk.. VVéélleettlleenn vvaaggyy sseemm aa ccssiill--
llaaggkkóóddoolltt kkiiffeejjeezzééss nnáállaattookk?? JJeellzzééss--
éérrttéékkee vvaann ééss öösssszzeevvoonnhhaattóó--ee eeggyymmááss--
ssaall eezz aa kkéétt tteerrüülleett??
L.Sz.J.: - Nem véletlen a kifejezés,
igen jelzés értékû. A „csillagkódolt”
szó annyit jelent: „tudatos csillagener-
giát tartalmazó - hordozó, különbözô
magasabb síkokról érkezô csillaglé-
nyek által kapott, közölt gyógyító csil-
lagerôket, szimbólumokat és kódokat
megjelenítô.” Nehéz ennyi mindent
egyetlen szóval kifejezni. Igen, ez a

két terü-
let össze-
vonható, sôt
hatványozható is
egymással, ugyanis sik-
erült egy olyan egyedülálló, külön-
leges kiadványt létre hoznunk, egy
2010-es naptár formájában, amiben
minden általunk tudott, kapott és is-
mert információkat, egy egységes
„csomagként” állítottunk össze. A
Csillagkódolt Fényfestményeken és a
heti szintre lebontott ásványajánlón kí-
vül, kiegészítettük még Holdnaptári
funkcióval, Szakrális napokkal, hasz-
nos és aktuális Égi Üzenetekkel, és az
egy-egy adott napokon jelenlévô
konkrét Csillagküldöttek csoportjai-
nak feltüntetésével. Tehát, mondhat-
juk, hogy ez egy komplex csillagkó-
dolt Információs Csillagportál.
FF..SS..MM..:: -- HHaa mmáárr iiddááiigg iiss aazz áássvváánnyyookk
vviilláággáábbaann jjáárrttuunnkk,, ttuuddnnááttookk -- ee,, aazz
OOllvvaassóóiinnkknnaakk vvaallaammii oollyyaann kköövveekkeett
aajjáánnllaannii aa VVaalleennttiinn nnaapp kköözzeelleeddttéévveell,,

aammiivveell aa
ss zz ee rr ee ll ee mm

éérrzzéésstt,, aa sszzeerree--
tteettüükkeett,, aa ffiiggyyeell--

mmeessssééggüükkeett vvaaggyy ééppppeenn aazz
ôôsszziinntteessééggeett sseeggíítt kkiiffeejjeezznnii??
L.Sz.J.: - Természetesen. Bár a szemé-
lyes véleményem az, hogy ne csak ak-
kor 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, ha-
nem, akkor is, amikor azt érezzük. Az
érzelmeket kifejezni, elfogadni, meg-
élni és a belsô nyugalom állapotában
jelen lenni, a belsô harmónia és szere-
tet megélését segítô ásvány: a rózsa-
kvarc, a malachit, a rodokrozit, a kun-
zit, a manganokalcit, az angelit, az
amazonit, a prehnit, a kalcedon, a jade,
a larimar és a türkiz.

wwwwww..llaarriimmaarrkkrriissttaallyykkaappuu..hhuu
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HHaa aazz eellffooggaaddáássssaall,, aa bbeeffooggaaddáássssaall,, aa mmeeggéélléésssseell,, tteehháátt úúggyymmoonndd
kkiinnttrrôôll--bbeeffeelléé iirráánnyybbaann,, eeggyyffaajjttaa eellzzáárrkkóózzáássssaall vvaaggyyuunnkk aazz éérrzzeellmmeekk
ééss aa sszzeerreetteett eenneerrggiiaa bbeeeennggeeddééssee eelllleenn,, aakkkkoorr eezzeekk aazz áássvváánnyyookk
sseeggíítteenneekk::

•• RRóózzssaakkvvaarrcc:: ggyyeennggééddssééggggeell kköörrüüllvveesszz,, oollttaallmmaazz,, ééss lleellkkii sseebbeekkeett
ggyyóóggyyíítt.. UUttaatt nnyyiitt,, hhiitteett aadd,, bbááttoorríítt..

•• MMaannggaannookkaallcciitt:: FFeelléébbrreesszzttii aa lleeggbbeennssôôbbbb fféénnyytt,, aazz ôôssbbiizzaallmmaatt,, aa
ggyyeennggéédd éérriinnttéésstt ééss aa bboollddoogg rreemméénnyytt..

•• RRooddookkrroozziitt:: TTüükkrröött ttaarrttvvaa eelléédd,, bbeennnnee mmeegglláátthhaattoodd LLeellkkeedd IIggaazz
ttaarrttaallmmáátt ééss vvaallóóddii SSzzééppssééggéétt..

•• AAnnggeelliitt:: FFiinnoommaann oollddjjaa aa lleellkkii bbllookkkkookkaatt,, lléélleekkeerrôôssííttôô,, sszzíívveett
mmeelleennggeettôô,, nnyyuuggttaatt,, eerrôôtt ééss sszzaabbaaddssáággoott aadd..

•• KKaallcceeddoonn:: AA mmúúllttbbeellii nneehhéézz éérrzzeellmmeekkeett sseeggíítt ffeellddoollggoozznnii,,
mmeeggéérrtteennii ééss eelleennggeeddnnii.. BBeellááttóóvváá ééss bbööllccsséé tteesszz..

•• LLaarriimmaarr:: ÉÉllôô sszzeerreetteetteett,, öörröömmeett ééss ttüürreellmmeett aadd,, sszzíívvggyyóóggyyííttóó.. AA
bbeellssôô vváággyyaakkaatt sseeggíítt kkiiffeejjeezznnii,, eelléérrnnii..

•• TTüürrkkiizz:: SSzzeerreennccsséétt hhoozz,, eeggyy úújj kkaappccssoollaatt kkeezzddéésséénnééll ssiikkeerrtt,, ttáámmoo--
ggaattáásstt ééss ppoozziittíívv eerrôôkkeett aadd..

•• AAppaattiitt:: KKiieeggyyeenneessííttii aazz éérrzzeellmmii hhuulllláámmookkaatt,, oollddjjaa aa vviihhaarrookkaatt..
MMeeggbbéékkíítt,, lleeccsseennddeessíítt,, ééss úújjrraa sszzeerreettnnii ttaanníítt..

HHaa ppeeddiigg bbeennttrrôôll –– kkiiffeelléé iirráánnyybbaann vvaann eelllleennáálllláássuunnkk,, aazz éérrzzeellmmeekk
kkiimmuuttaattáássáábbaann,, mmeeggnnyyiillvváánnuulláássáábbaann,, ááttaaddáássáábbaann ééss aazz éérrzzeellmmeekk
kkiiffeejjeezzéésséébbeenn,, aakkkkoorr eezzeekk aazz áássvváánnyyookk sseeggíítteenneekk::

•• MMaallaacchhiitt:: ÁÁttffoorrmmáálljjaa aa lleellkkiivviilláágguunnkk.. OOllddjjaa aa mmaaggáánnyyoossssáággoott..
MMeeggéérrttjjüükk,, hhooggyy nneemm vvaaggyyuunnkk eeggyyeeddüüll..

•• KKuunnzziitt:: GGyyeennggéédd,, ffiinnoomm éérriinnttééssee,, uuttaatt nnyyiitt kkiiffeelléé.. MMeeggttaanníítt aazz
öölleellééssrree,, aa sszzéépp sszzaavvaakkrraa ééss aazz aaddaakkoozzáássrraa..

•• MMaannggaannookkaallcciitt:: FFeellttöölltt ttiisszzttaa sszzeerreetteetttteell,, tteelljjeess nnyyuuggaalloommmmaall ééss
bboollddoogg,, jjóólleessôô bbéékkéévveell..

•• AAnnggeelliitt:: EErrôôtt,, bbááttoorrssáággoott ééss hhiitteett aadd,, aa llééppéésshheezz,, aa mmeeggnnyyiill--
vváánnuulláásshhoozz,, aazz öönnmmeeggmmuuttaattáásshhoozz..

•• AAmmaazzoonniitt:: FFeelloollddjjaa aazz éérrzzeellmmii ggááttaakkaatt,, ggöörrccssöökkeett ééss ggááttlláássookkaatt..
EErrôôtt aadd aa kkoommmmuunniikkáácciióóhhoozz..

•• PPrreehhnniitt:: AA bboollddooggssáágg ttüüzzéétt éébbrreesszzttii ffeell ééss lloobbbbaannttjjaa lláánnggrraa bbeenn--
nnüünnkk,, aammiitt mmáárr mmeeggoosszzttuunnkk mmáássookkkkaall iiss..

•• JJááddee:: MMééllyy sszzeerreetteettüünnkkeett,, sszzeerreellmmüünnkkeett ffooggllaalljjaa sszzaavvaakkbbaa bbeenn--
nnüünnkk ééss sseeggíítt eezztt kkiimmoonnddaannii nneekküünnkk..

•• LLaarriimmaarr:: SSzzeerreetteett,, bbaarrááttssáágg,, öörröömm ééss sszzaabbaaddssáágg.. SSeeggíítt kkoommmmuu--
nniikkáállnnii,, kkaappccssoollaattoott tteerreemmtteennii,, ddöönntteennii,, llééppnnii..

•• TTüürrkkiizz:: OOllddjjaa aa bbeellssôô bbiizzoonnyyttaallaannssáággoott,, mmeerreevvssééggeett,, zzáárrkkóózzoottttssáá--
ggoott.. EErrôôtt ééss öönnbbiizzaallmmaatt aadd aa ffeellvváállllaalláásshhoozz.. 

SSEEGGÍÍTTÔÔ ÁÁSSVVÁÁNNYYAAIINNKK
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