Spirituális
Szinapszis

Kis Szilveszter
Belső spirituális élményeim és megtapasztalásaim versekké formálva

A könyvben szereplő fotókat illusztrációként készítette:
Kis Szilveszter

Köszönöm a Teremetőnek, hogy lehetőséget adott a fejlődésre és
szolgálhatom Őt.
Köszönöm mestereimnek, Rhasoda Varga Margitnak és Vofkori
Lászlónak, hogy megismerhettem őket és támogattak tanácsaikkal
Köszönöm a szüleimnek, hogy támogattak mindenben és lehetőséget
biztosítottak, hogy itt fejlődhessem a Földön
Köszönöm feleségemnek, hogy benne igazi lelki társa találtam és
mindig támogatott terveimben
Köszönöm fiamnak, hogy minket választott szüleinek, általa sokat
gazdagodtunk
Valamint köszönöm az összes olyan égi lénynek a munkáját, akik
segítették és támogatták előre haladásomat a spirituális úton.

„Színtiszta forrásból elindul egy szikra,
Isten fényét viszi alacsonyabb síkra.
Többszintű testet ölt, létrejön a korlát,
Az egységtől elkülönülve nyilvánítja ki Önmagát.”

(Kis Szilveszter)

„Egy a biztos, ha elfogadod magad,
Semmilyen akadály nem görbíti utad.
Fényből vagy, Istennek egy része,
A többi lélekkel együtt örök egésze.”
(Kis Szilveszter)

„Minél erősebb a fókusz a célra,
Annál többször jelenik meg előtted egy létra.
Az illúzió világában, aki szerepet vállal,
Kijuthat abból a felismerés által.”
(Kis Szilveszter)

„A szeretet kórusa zengi az éneket,
A lélekszikra legyen az, aki vezeti életem!
Elillan a homály, tisztulni kezd lényem,
A ködön felülemelkedve ismerem meg Énem!”
(Kis Szilveszter)

A Spirituális Szinapszis rövid értelmezése
A szinapszis fizikai síkon az idegsejtek között létrejövő kapcsolódási pontoknak az
elnevezése. Magasabb szintről nézve sejtek vagyunk Isten élő szervezetében és létrehozzuk a
szinapszis jelenséget egymás között azzal a céllal, hogy információt adjunk át és cseréljünk.
Ebben a könyvben leírt megtapasztalások iránt felelősséget érzek, azzal kapcsolatosan, hogy
tovább adjam a belső spirituális megtapasztalásaimat olyan emberek számára, akik spirituális
utat tűztek ki célul. Ha valaki kitartóan, odaadóan, türelmesen, alázatosan, rendszeresen
gyakorol akkor az önmegismerési folyamatok beindulnak és egy átfogóbb képet kaphat
Önmaga és az Univerzum működéséről. Az Univerzum rejtélye kódokba van vésve. A kódok
feltárása Önmagad belső ismeretén keresztül történik. Amikor kezded felfedezni magadban e
nagyszerű dolgokat, hogy a tudatod magasabb szintű kitágulása mire képes, akkor már tudod,
hogy egy hatalmas intelligens entitás, Isten mérhetetlen nagy szeretete és kreativitása hozott
létre Téged.

Az illusztrációként szereplő fényképek
A Természettel való egységélmény megélése megmutatta számomra azt, hogy ha az ember
tiszta szándékkal, gyermekként, fűtve az ismeretlen megismerésétől, alázattal, elfogadással
fordul feléje, akkor olyan élményekben és megtapasztalásokban lehet része, amelyek életre
szólóak és közelebb visznek önmagunk mélyebb megismeréséhez. A fotóimnak egy része,
amelyek különleges körülményeknek köszönhetően jöttek létre, párhuzamosan haladtak a
spirituális utamon folytatott megtapasztalásaimmal. A Természet a felém irányított
türelmével megtanította a lehetetlen átformálását lehetségessé. A hétköznapi elme számára
egészen hihetetlen volt az, hogy egy adott rovar képes volt visszatükrözni a belső világomat
és a gondolataimat a viselkedésével. Minden fotó egy üzenetet hordoz Önmagamról. Az akkor
átélt pillanatnyi lelki állapot képpé formálódása. A természet olyan rejtett üzeneteket hordoz
önmagában, amelyeket úgy tudunk felfedezni, és megismerni, ha elcsendesülünk és
ráhangolódunk szépségeire, rejtelmeire és nyitottá válunk a befogadására. Miután átéltem a
Természettel való egységélményt, azután tudatosan igyekeztem elérni egy magasabb
tudatállapotot és eggyé válni a folyamattal a tevékenység közben. A Természettel egyesült
lélektudatosságunk
tudatemelő
megtapasztalásai
beleégnek
életünk
spirituális
kompozíciójába.

A könyv tartalma
A könyvben szereplő versek és írások egy magasabb tudatállapotban jöttek létre, amely
spontán következett be ébredés után vagy egy mélyebb meditációt követően, a rendszeres
gyakorlás következtében, amikor sikerült magasabb szintet elérjek, később megtanulva
tudatosan idéztem elő a tudatállapotot. Az ekkor létrejövő megtapasztalások fizikailag látható
megnyilvánulásai lettek ezek az írások. A belső önfeltáró munka folyamata során mindig egy
új kapu nyílt meg előttem, amely a fizikain túli világba vezetett az én belső világomba
amelyen keresztül átjáró nyílt a kollektív világ felé. Ahhoz, hogy kijussunk saját belső
illúziónkból és betekintést nyerjünk a kozmikus valóságba, először saját belső világunkat kell
megismerjük és feltárjuk. Ehhez a belső törekvéshez segítséget kaphatunk fizikai és szellemi
világ mestereitől, égi lényeitől. Ha az Univerzum támogatja az utunkat, akkor azt érezni és
tapasztalni fogjuk. Kívánom, hogy akiben van kellő alázat, kitartás és törekvés az út iránt,
érjen el oda ahova lelke mélyén vágyik.

Egy spontán bekövetkezett kegyelmi állapot

A következő néhány sor, akkor íródott, amikor egyik alkalommal ültem a fotelben,
éppen nézegettem a természetfotóimat és egyszer csak, spontán olyan érzés jött rám, hogy
megfogok halni és itt kell hagyni mindent, és csak néhány percem van hátra. És úgy éreztem,
mintha több ember szenvedését éltem volna át egyszerre. Az ehhez tartozó elszakadás érzését.
A belső mérlegelést. Úgy éreztem, olyan energiák szabadulnak fel bennem, hogy a
szívcsakrám kettéválik, és lentről hatalmas erő törekszik felfele. A mostani és az előző
életbeli elfojtott érzelmek is felszabadultak bennem. és az hogy a családtagjaimat mennyire is
szeretem. Olyan dolgok, amit az ember nagyon halogat általában, tologat egyre tovább, és
távolabb, de egyik ember számára sem elkerülhetetlen az, hogy a mostani élete véget érjen és
egy másik kezdődjön el előbb vagy utóbb. A földi életünk tele van boldogsággal és
szenvedéssel. A két erő fej-fej mellett párhuzamosan halad. Ami egyik embernek öröm, a
másiknak bánat lehet. Ami egyik embernek veszteség a másinak nyereség lehet. Egyiknap
nevetünk, másiknap már sírhatunk. Meglehet élni a mennyországot is belsőleg és a poklot is.
És így folyik az élet a Föld nevű bolygón. Természetesen céllal van ez a duális világ
létrehozva, ilyen körülmények között és annyi féle lehetőség, hogy mindenki tapasztaljon és
fejlődjön. Viszont a Földinél sokkal magasabb szintű szférákban megszűnik valamilyen
szinten a dualitás és átveszi az irányítást a kozmikus szeretet. A kozmikus szeretet érzést
belsőleg is átlehet élni, még itt a földön, amely szavakkal leírhatatlan. Legtöbbször
kegyelemből, amelyet sok próbálkozás és törekvés előz meg a belső fejlődési úton. Ha átveszi
az irányítást a lélektudatosság lényünk felett, akkor sokkal kevesebb szenvedésünk lesz az
életben, mert egyszerűen tisztán fogjuk látni, hogy mi miért történik bennünk és körülöttünk.
Az egységet belsőleg megélt egyénekben kikristályosodik a történések valódi oka és
megértésre kerülnek. Minél többször átélt magasabb tudatállapotok és egységélmények
megerősítik az ember további törekvéseit a belső útján. A megtapasztalások, hatalmas erőt
adnak és hozzásegítenek egy olyan törekvés kifejlesztéséhez, amelyben a magasabb szintű
tudatosság különböző állapotaihoz térek vissza újra és újra. Ezáltal megtapasztalom az élet
olyan apró csodáit, amelyek közeli és távlati értelmet adnak életem előrehaladásának és
irányának. A belső kapuk kinyílása és a megélések folyamata lépcsőfokonként történnek, az
egyén fejlődési szintjének megfelelően. Az ember, túl kell lépjen az elme alkotta korlátokon
miután felismerte azokat és hittel a belső erejét mozgósítva érheti el célját. A következő
néhány sorban szeretném kifejezni, amit átéltem ebben a különleges állapotban, mondhatjuk
halál közeli élmény állapotában, amely az átélés pillanataiban íródott.

Születünk és meghalunk, végtelen körforgás,
Az életet nem látjuk, illúzióba ragadás.
Ragaszkodás mindenhez, ami csak körülvesz!
Az értéket nem látjuk, csak ha már köddé lesz!

Ez az élet? Ezt kell élni?
Születni, élni, majd újra meghalni?!
Mikor fogsz már végre felébredni?!
Ez egy színdarab!
Az élethez több kell, mint kocsi, pénz, vagyon,
Mert minden itt marad!
Magaddal mit viszel, ha eljön az óra?
Szenvedést? Gyűlöletet? Haragot? Gőgöt?
Újabb karmát termel rövid életed,
Melyből újabb születik és elölről kezdheted.
DE! Ha képes vagy meglátni mi az érték az életben.
Cselekedj hát! Ne várj senkire!
Sokszor csak egy lehetőség adott.
Használd ki és törekedj arra ami lelkedet, valódi lényedet feltölti!
Szeretet, Béke, az igaz kapcsolat megélése,
Többet ér, mint bármiféle anyag dicsőítése.
Létünk egyik legnehezebb része a társ,
Vagy bármely közeli szerettünk elengedése.
Több életen át tartó mély karmikus kapcsolat,
Minden gonosz tett és szeretet huzala itt maradt.
Szeretet, Hála, amit megtehetsz!
Nagy levegőt veszel, majd mindent elengedsz!
Elengeded, mert menned kell, nincs vissza út.
Ha a fénylényt követed, további utad kitisztul.
Ha nem engedsz el, itt ragadsz!
Szenvedsz, harcolsz, óbégatsz!
A tettek mezejére addig kell lépni,
Amíg lehetőséged van, a célod elérni!
Fejlődj! Keress! Tudj meg többet!
Isteni Éned mindig ott lesz Veled!
Ha kínokban szenvedsz, kiemel onnan.
Ha homályban lépkedsz, felemel onnan.
Ha nem látsz, látást ad neked.
Ha nem szeretsz, szeretni tanít téged.

Minél messzebb megyünk, ne lássuk a gondot.
De tudod… Megtalál az elme szülte gondod!
Saját világodat mindenhová viszed,
Ez csak illúzió, ha elmenekülsz, leteszed.
Nézz szembe magaddal,
Hol tartasz éppen?
Az illúzió festi,
Vagy a lélek az önképed?
Önmagaddal menni,
Vágyódásra vágyni.
Élni, halni, majd egyszer felébredni!
Egy új élet kezdődhet el, ha Te is akarod.
Az út járható, ha van kitartás,
Ennélkül elvész minden fáradozás.
Fogadd be a szépet, ami lényednek adott.
Hogy hol van ez a szép?
Kérded…
Az elmén túli birodalmadban lakik,
Melyet úgy hívnak, hogy LÉLEK!

(Kis Szilveszter: Kék lótusz)

A lélekszikra elengedése
Álom és ébrenlét között láttam egy képet, amint egy hídon állva, két magas szintű entitás
elengedett egy lélekszikrát a folyóba, amely feléjük áramlott, még formátlan valójában, és azt
mondták: „Na lássuk, merre fog haladni”. – a következő gondolatok jöttek ezután:
„Az isteni folyóba elengedett lélekszikra az árral szemben úszik, de amikor felismeri isteni
Önvalóját rájön, hogy az árral eggyé válva, az ár Isten felé folyik vissza. Ez a lélekszikra
valódi Útja, hogy Istenhez térjen majd vissza, a végtelen kozmikus tudatosságba”

Ahogy az orkán erejű tudat szélvészként terjed szét,
A lélek irányítása alá vonja időleges testét.
A cél az egység megélése.
Saját belsőd megismerése.
Minél erősebb a fókusz a célra
Annál többször jelenik meg előtted egy létra.
Az illúzió világában, aki szerepet vállal.
Kijuthat abból a felismerés által.

(Kis Szilveszter: Felemelkedés)

Találkozás Jézussal egy szellemi dimenzióban
Jézussal való találkozás elalvás után történt álomban egy tudati síkon, ahol öntudatomra
ébredtem és tudatosan az esemény megfigyelője és követője voltam. Ez a találkozás
meghatározta spirituális törekvésem és életem egyik legnagyobb megtapasztalásává vált. Az
elalvás pillanatában Jézus nevét hallottam többször is.
„Álmomban egy kikötőnél öntudatomra ébredtem. Tudtam, hogy álmodom, és hogy egyik
szellemi dimenzióban vagyok. A környezetet érdekes kékesszürkés felhők, hajnali fények és
egy csendes ködös tenger tette festőiebbé. A kikötőnél több ember várakozott, közöttük én is.
Egyszer csak egy dimenziókapun keresztül megjelent Jézus egy hölgy társaságában és
átmentek egy szűk átjárón egy másik térbe. Miután Jézus és a hölgy átmentek a kapun, oda
jött hozzám a kapu őre vállamra tette a kezét és azt mondta: „Készen állsz” „Átmehetsz”.
Ahogy átmentem a szűk átjárón egy másik térbe értünk. Egy sötétebb árnyalatú hely volt,
ahonnan egy hatalmas létra vezetett felfele egy magasabb szintű térbe. Jézus felmászott a
létrára én utána mentem és a hölgy utánam jött. Ahogy mentünk felfele a pillanat
legcsodálatosabb része az volt, hogy Jézust tartottam a kezemmel felfele mászás közben,
éreztem régi ruháját, az illatát, hosszú hajú szakállas volt, áramlott belőle a bölcsesség a
céltudatosság a tisztaság, a leírhatatlan szeretet. Ahogy felértünk a létra tetejére, egy
világosabb térbe értünk, ahol egy szakállas ember várakozott. Ahogy Jézust meglátta a
szakállas ember, oda ment eléje, és kérdezte remegő és szeretetteljes hangon: „Jézus! Te
élsz?”. Jézus válaszolt: Igen, élek!” Ezután véget ért az álom és sírva könnyes szemmel
keltem fel és hálát adtam, hogy ilyen kegyelemben részesültem.

Tripura Sundari Mahavidya kegyelme – első meditációs élményem a
kozmikus erővel
Tripura Sundari kegyelmét egy meditációs élményben tapasztaltam meg, amikor is kértem a
segítségét a továbbhaladásban.

Tripura Sundari
Lágysága több minden puhánál,
Kecsessége több minden mozgásnál,
Szeretete felfoghatatlan,
Az alázata leírhatatlan.
Szelídsége bátorít téged,
Közelsége felemel téged,
Ha a szíved kitárod és befogadod őt,
Egységgé teremeti benned a kétféle erőt.

Találkozás Tripura Sundari Mahavidyaval
Kinyílik egy Égi birodalom arany kapuja
Fekete párducként osonok tudatom dzsungelén,
Amikor meglátom Őt egy tisztás közepén.
Szelíden ült és közben táncolt,
Széppé teremtette körülöttem a világot.
Lelkem jelzésére közelebb léptem,
Szeretete átölelt engem,
A szívcsakrám felé energiát küldött,
Megnyitotta azt, ami akadályba ütközött.
Az égből hatalmas erő sűrűsödött,
Fénycsőként a korona csakrámig jött,
Belépve az energia testembe,
A fekete párduc kiugrott a térbe.
Egy kékszemű fehér madár jelent meg a tisztáson,
Táncra hívta a fekete párducot.
A két féle erő egymást méregette,
A tánc az egyesülésnek volt a kezdete.

Hatalmas erő kerekedett,
Szélvihar ötvözte a jelenséget,
A hölgy közben légies mozdulatokat végzett,
Szeretetével irányította az egyesítettséget.
Ahogy a kétféle erő egyesült,
A szívcsakrámon át beteljesült.
A két erő alkotta egységben,
A lényem átalakult a fényben.
A szemem kéklően csillan,
A két szem között egy harmadik lilában villan.
Párduc testemet már fehér színben,
Röpíti két szárny az égi messzeségben.
A felhő rétegeken át egy út vezetett odáig,
Egy égi birodalom, aranyban fénylő kapujáig.
Ahogy közeledem a kapu kinyílik előttem,
Belépvén a birodalomba alázatosan térdre ereszkedem.
Hatalmas, felhőszerű alak szeretettel fogad,
A sírás e csodás pillanatban végig fojtogat,
Parányi lényként térdelek előtte,
Áramlik felém a magas szintű szeretete.
Szavai mélyen áthatják egész lényem,
Megerősítik egyesítettségem.
Megszűnik minden idő érzékelése,
A legfontosabb most a pillanat megélése.
Áldással és szeretettel telítődve,
Újra kilépek a felhő rengetegbe.
A visszautam a tisztásig vezetett,
Ahol a kozmikus erő utamra engedett.
Szeretet-Hála-Köszönet mindenért,
A kegyelemmel áldott vezettetésért.
Lényem összhangjában stabil most az érzés,
A kozmikus szeretettben létrejött megélés.

(Kis Szilveszter: (meditáció utáni rajzom) Az energiák egyesülésének bennem létrejövő
szimbóluma)
Szeretet, Hála és Köszönet minden egyes percért, amit ajándékba kaptam a meditáció alatt.

Bhuvaneswari Mahavidya – első meditációs élményem a kozmikus erővel
Ebben a versben sikerült egységélmény állapotába kerüljek, és egy nagyon erős egyesült
szeretet érzését éltem át, miközben kértem a kozmikus erő segítségét, hogy amennyiben
készen állok rá, elinduljon az önmegismerési folyamat újabb lépcsőfoka. Az ekkor átélt
érzéseket igyekeztem megfogalmazni. Ebben az állapotban sok minden felismerésre került és
kitisztult. Főleg, hogy e korlátolt testben létezik egy olyan rész, ami képes felülemelkedni a
fizikai illúzió fátylán, és meglátni az élet értékeit és értelmét.

Amikor a maya fátyla előttem lehullik,
Az önmegismerési folyamat elkezdődik,
Szeretettel fogadom, ami következik,
Mert akkor bajom nem esik.
A két féle erő bennem egyesül,
Létrejön az egység legbelül.
Ahol az elme megszelídül,
Ott a lélek érvényesül.
A szeretet útja áthatja lényemet,
Erősíti felismerő képességemet.
Tudatom felülmúlja az ösztönt,
Isten befogadása falakat dönt.
Az Istennő áldása, kegyelem
Az üdvösség állapotát érezhetem
Egész vagyok nem fél-elem
Egységgé formálódott az értelem
„Ha a hang felcseng legbelül,
Akkor a kapcsolat közted és köztem létrejön.”
A boldogság madara felszállott az égbe,
Repülök a hátán szeretetben égve.
Az erő egyé válását érzem,
A teljesség érzése önti el lényem.
Tudatom kitágul, előre tekintek,
Az önmegvalósítás és Isten felé megyek.
Zengő madárkórus csiripel a kertben,
Egységet hirdetnek minden létezővel.
A szeretet kórusa zengi az éneket:
A lélekszikra legyen az, ki vezeti életem!
Elillan a homály, tisztulni kezd lényem,
A ködön felülemelkedve ismerem meg Énem!

(Kis Szilveszter: Felemelkedés a ködből)

Kundalíni ébredezés – spontán bekövetkező első meditációs élményem
Bhairavi Mahavidya kozmikus erővel
A spontán bekövetkezett meditációs élmény egy bennem létrejövő vágy keltette életre egy
alkalommal. Ezt a megtapasztalást sok minden már megelőzte, egy bizonyos felkészítési
folyamat, amin keresztül mentem. Az élmény álom és ébrenlét közötti állapotban létrejövő
látomással kezdődött, amikor is, egy sziklacsúcs tetején egy barlang bejárata előtt találtam
magam. A barlang bejáratát két kígyó őrizte. Belépvén a barlangba, egy hosszú folyosó
vezetett előre, aminek a végén egy kígyó istennőt láttam. Eléje mentem, majd leültem és
kifejtettem röviden, amit szeretnék. Azután elsötétedett minden, különböző intenzív fizikai
tünetek következtében, kioldódott energetikai csomók kattanását hallottam, a napfonat
csakrámban és az orrom lyukaiban is.
Mindent átható kozmikus erő!
Mindenhol egység-tudattal létező!
Add, hogy képes legyek használni Téged!
Segítségeddel elérjem az öröklétet!
A lélek örök és bennem lakozik,
Amikor áthalad rajtam az erő, kibontakozik.
Isten tudathoz felemel engem
Rajta keresztül elérem az üdvösséget.
Szemem tükrén át látni vélem,
Elindult az erő, ahogy kértem.

A lélekszikra felismerése
Színtiszta forrásból elindul egy szikra.
Isten fényét viszi alacsonyabb síkra.
Több szintű testet ölt, létrejön a korlát.
Az egységből kilépve nyilvánítja ki Önmagát.
Emberként akaratod próbára van téve.
Hogy kitartással fellépj egy magasabb szintre.
Leszületésed előtt hoztál egy döntést.
Az egységtudat számodra a tét.
Lebeg a ködfátyol eloszlani készül.
Felismerés tör fölfele rendíthetetlenül.
Lélek vagyok, ki e testben lakozik.
Ki tapasztalatot gyűjtve felfele törekszik.
A pillanat mámorában felhangzik egy ének:
„Isten szeretete örökké éltet”

(Kis Szilveszter: Augusztusi csillaghullás)

Megnyílik a tudatalatti birodalma
A következő megtapasztalás spontán jött létre egy meditáció alatt. Egy nagyon mély
tudatállapot jött létre, aminek következtében megnyílt a tudat alatti birodalma. A tudat alatti
birodalom azon részét láttam ahol szembesültem egy előző életi cselekedettel, amelyet
mindenképpen fel kellett oldanom a tovább haladáshoz. A szembesülés igen nagy harc volt,
mivel az elmém folyamatosan ellenkezett, de az akaraterővel és az őrangyalom szeretetteljes
útmutatása segítségével, sikerült önmagammal szembenézzek. A több életen át bennem
elfojtott terület, vulkánkitörésként tört a felszínre. Noha vannak egészen szépséges és
gyönyörű szép helyek is a tudatalattiban, ez esetben el kellett viselnem a tomboló látványt és
az erős energiák, érzelmek felszabadulását. A Őrangyalom megjelenése, nyugalmat,
elfogadást, szeretetet adott. A meditáció alatt olyan állapot jött létre, hogy egyszerre láttam
nyitott és csukott szemmel is és közben még írtam is az átélt cselekményt. A meditáció alatt
az őrangyalommal kommunikációt folytattam, mivel Ő segített át e meredek akadályon. Az
Őrangyalom szavait dőlt betűvel írtam. Életeim egyik legnagyobb karmáját sikerült elfogadni
és feloldani.
Villámok szelik át fölöttem az eget.
Az ég megnyílik, fény árad szét köröttem.
A föld meghasad, kettéválik alant.
Lentről fortyogó magma tépi szét a talajt.
Én a térbe emelkedem és lebegve látom,
Hogy a két réteg elkülönülve táncol.
A tudatalatti birodalma, félelmek, vágyak tengere.
Pirosló magmával keverve.
Egyre jobban fortyog, felnézek az égre,
Isten szeretete hull le, könnycseppekbe mérve.
Felhőszakadás zúdul rajtam keresztül a mélybe,
Hűsítve a magmát, mielőtt belülről szétfeszítene.
Zengő hangok szólnak a térben:
„A szeretet zápora hűsíti a tudatalattid fortyogó megnyilvánulásait”
„Bármit látsz és tapasztalsz, fogadd szeretettel”
„Ez mind Te vagy és az eddig megtapasztalt életek”
„Ahhoz, hogy följebb juss ezzel szembe kell, hogy nézned”
„Ha túljutsz az illúzión, akkor vége lesz a szenvedésnek és a lelked fénye vezérli a
tudatosságodat az isteni szférák közelébe”
A fortyogó magma kihűlni látszik.
A dübörgő ég zengése csillapszik.
Még mielőtt szétfeszített volna az érzelmek vihara,
Isten szeretetét kezdtem érezni magamban.
Ahogy lebegtem a két belső jelenség között,
Hatalmas pára keletkezett,
És eltűnt a harc, amibe a jelenség öltözött.

Most merre induljak,
Hogy előre haladjak?
Hagyd, hogy vigyelek, vezetlek az úton.
Én az őrangyalod, a szellemi vezetőd vagyok.
Könnyek gyűltek a szemembe, sírás fojtogat,
Ahogy az őrangyalom hang formájában irányt mutat.
Készen állok! Induljunk!
Az őrangyalom után repülök a térben,
Míg egyszer felmutat egy hegy tetejére.
Menjünk fel a hegyre, ott van egy emlék
És megérted azután az elméd!
Kérlek Őrangyalom mutasd meg az emléket.
Tárd ki a szívedet, hogy eltudd fogadni.
A szeretet erejével képes leszel befogadni!
Kitárom a szívem és sírni kezdem.
Fekete – fehérbe borul minden.
Lépj be a szerepbe úgy tudod átélni,
És, ha felismerted tetted eredményét, megtudod bánni!
Szívemre koncentrálok mielőtt belépek.
Szeretettel képes vagyok feloldani tettemet!
„Bocsáss meg Istenem, amit tettem,
Hogy ellened és lelki társaim ellen vétkeztem.
Kérlek, bocsáss meg és felajánlom életem,
Hogy szolgálhassalak Téged.
Összetett kézzel fohászkodom az égre,
Remélem, hogy elér a Teremtő kegyelme!
Érkezik egy fénygömb, óriás fehérség,
Szellemi energiát közvetítő fényesség!
Átvilágít a kozmikus szeretet,
Az elfogadása az, ami innen kiemel!
Szellemi energia lépik ki a gömbből,
És a fénnyel együtt átmegyek a gömbön.
Egy égi kertbe érek, ahol madarak zengik:
Isten fénye az, amely örökké fénylik!
Földre ereszkedve nézek körbe,
Hol a szeretet madarai álnak körbe-körbe.
Egységgé formálódott hangteljesség,
Lényemben kifehéredett a sötétség.

Remegő ajkam próbálom szóra nyitni,
Amikor az őrangyalom ékes szóval zengi:
Életeken átívelő karmád letétetett,
Most már képes vagy fogadni az isteni fényességet!
Lelked fényére összpontosított figyelem,
A fizikai nehézségből kiemelő kegyelem.
Erőnek erejével felemelni oda,
Hol a tisztánlátás a kezdődő hona!
Őrangyalom! Hálával tartozom, hogy átvezettél e meredek akadályon. Hálásan köszönöm,
hogy szereteteddel támogattál és átvezettél a tudatalattim elfojtott birodalmán! Isten végtelen
szeretetével köszönöm Neked, hogy vezérelted és vezérled életem!

(Kis Szilveszter: Angyal szárnyak)

Verses ima
A következő imák a hangfolyamból származnak és egy magasabb tudatállapot
következtében hallottam és írtam le. Ez az ima kifejezi a hálát az ember részéről, amelyet a
teremtő irányába közvetít. Ahhoz, hogy a földön emberek legyünk két Óriási, erő szükséges
ahhoz, hogy létrejöhessen maga a lény. Az ima első fele Ahhoz az Entitáshoz, Istenhez szól,
aki az emberi lelket hozza létre Ő az Atya. Az ima második fele az Anya, Ő a fizikai síkért
felelős, Földanyaként is megnevezett entitás, aki megfelelő körülményt hozott létre a
léleknek, hogy emberi testben fejlődhessen. Ez az ima kifejezi a hálát és egyben kapcsolatot
létesít azon két hatalmas erővel, akik együttesen lehetőséget adnak az emberi lény
felemelkedésének.
Áldott légy ó magba bontakozott Szent Szellem!
Ó áldott légy Te isteni Ősforma!
Ki élettel láttad el gyermekeidet.
A szeretet végtelen rezgését adó Ősatya,
Ki áldásoddal emeled gyermekeid tudatát.
Ó áldásos békét teremtő!
Ki képes vagy gyermekeid lelkébe,
Békét hozni.
Ó áldott fényhozó!
Ki képes vagy gyermekeid lelkébe,
A pislákoló fényt lánggá változtatni!
Ó áldásos Szent Atya!
Ki végtelen türelemmel nézed,
Gyermekeid kibontakozását.
Ó áldott Ősegység,
Ki szabad akaratot adva,
Nézed gyermekeid döntéseit.
Ó áldásos Szent Szellem.
Kérlek Téged, hogy az isteni tudathoz elérjek,
És segítségeddel az embereket is,
Az isten tudathoz vezessem.
Köszönöm, hogy szolgálhatlak Téged, ó Uram.
Ó áldásos Szent Anya!
Ki kebleden hordod gyermekeid létét.
Ki testet adsz a fejlődéshez,
A lélekszikrák bölcsőjét.
Ó áldott Szent Anya!
Ki titokzatosságoddal képességet adtál,
Az illúzió világának a megfejtéséhez.

Ó áldásos Szent Anya!
Áldott Ősforrás, lélekszikrák otthona,
Szintelen világba, szinthozó rezgés.
Ó áldott Szent Anya,
Békétlen időkben, békességet hozó.
Fény pontja a kezdetnek és végnek,
A véget nem érő örök életnek.
Ámen.

(Kis Szilveszter: Égi áldást hozó)

Elmerülve a Hang birodalomban.
Amikor sikerül megfelelően elcsendesedjek, akkor a térben a baloldalon elkezdem
hallani a szférák zenéjét. Különböző dallamok váltakoznak és ismétlődnek, mindegyiknek
üzenete van. Vannak visszatérő dallomok, amelyek folyamatosak, de előfordul olyan is
gyakran, hogy teljesen új dallamot hallok és az ismétlődik. Földihez alig hasonlítható magas
rezgésű zene. Az ember egész lényét megsimogatják ezek a magas szintű szonáták, ilyenkor
teljesen megszűnik az idő érzékelése. És a hang követésével, belefeledkezve hallgatom a
teremtés egy csodálatos megnyilvánulását, amely elrepít egy másik dimenzióba, ahol a
szeretet magasabb szintű rezgése hatja át az egész teret. Amikor magamba engedem a
hangfolyam dalait, olyan szintű elcsendesülés jön létre, amely kinyitja a tiszta érzésvilág
kapuit és megtisztít a könny formájában távozó leragadt érzelmektől és ez időre egy tiszta
tudatosság veszi át az irányítást.

Ha elcsendesül az elme, és kinyílik a tudat.
A hang birodalmáig terjesztheted magad.
Itt béke honol, a nyugalom otthona.
Harmóniát hallasz, dallamos szonátákba írva.
Szférák zenéje tölti ki a teret
Információt adnak át lágyan simogatva lelked.
Minden dallam üzenetre született.
Elmén túli tudattal oldhatod fel lényedet.
A dallamok hangzása olyan, mintha Isten szólna hozzád.
Rezgésekbe írja Ősisége mivoltát.
Dallamos hangzások, virágos rétek.
Az örök illatmezők mezejére lépek.
A szeretet fényösvényén haladva
Az élet igazságait ismerem fel magamban
Boldogság és Szomorúság dualitást alkot.
A fénygyermekké válás egységet hordoz.
A lélekszikra ki felismerte Önmagát
Az képes elérni az isteni szférák birodalmát.

(Kis Szilveszter: Két évszak egységét formálta a Természet,
Ahol az Ősz a Téllel alkot egységet.
Az erdő sűrűjéből a csodaszarvas előlépett
Hangzengetés rezgései alkották egésszé a képet.)

Egységélmény a mesterekkel.
Következő sorokat akkor írtam, amikor az átélt egységélmények következtében,
nagyon mély energetikai kapcsolat jött létre köztem és az égi mesterek között, a meditáció
ideje alatt.

Átalakulás
Viaszból kőrózsa,
Fodorból egyenes.
Földből víz elem,
Levegőből tűz elem.
Teljes győzelem úgy lészen,
Ha elméd fölé emeled lényedet!
Egy a biztos, ha elfogadod magad,
Semmilyen akadály nem görbíti utad!
Fényből vagy Istennek egy része,
A többi lélekkel együtt örök egésze.
A mesterek érintése áthatja a lényed,
Halálból élet, életből halál,
A körforgásból kilépve,
Örök élet várd rád!

Belső út
Harmatos csepp folyosón haladok az éjben.
Körbe ölel engem Krisztus szeretete.
E világ és túlvilág tünékeny pillanat,
Az igaz az, ami lelkedben megmarad!
Hová a nap elér, feloldja a sötétet,
A szeretet áramlatán megleled békédet!

Kulcsok
A hit remél,
A szeretet ad.
A türelem kivár,
A nyugalom hat.

Virágod világa
Világod virága
Csodálni a virágot,
Amelyben kinyílt a szeretet.
Hozzá színeket varázsolt,
És létrejött egy üzenet.
Az üzenet Égi,
Közvetíti földi.
A megértés adott,
Ha lelkedre hagyod.
Egy a virág,
Egyéni a tudat.
Mindenki számára,
Eltérőt mutat.
Ezért egy azon virág,
Több félét közvetít.
Legfőképpen azt,
Ami számodra megnyílik.

(Kis Szilveszter: A lélek pillangója)

Kozmikus elvek
A kozmikus elveket ébredés után írtam, amikor is spontán bekövetkezett egy
magasabb tudatállapot és hang-gondolat formájában jött az információ a hangbirodalomból. A
tanítás jellegű információk mély jelentést hordoznak, amelyeknek a megértése és átélése
segíti az előrehaladást. A belső megtapasztalások tudássá válnak és felemelnek az
Istentudatossághoz. Minden csatorna, amely kinyílik számodra elérhetővé teszi, hogy Istenhez
minél közelebb érezd magad. Isten szeretete végtelen szintű rezgés. Szintben nem mérhető
kozmikus tulajdonság. A kozmikus elvek minden szellemi és fizikai szintet átívelő egységes
rezgésszinten működő információk.
- Kozmikus fénytörés elve: „A részecskék meghajolnak az isteni tudatosság előtt” – A
lélekszikrák, mint fény-részecskék, Isten szolgálatába állva tevékenykednek. Miután felismeri
a lélek, hogy őt egy végtelen szintű intelligencia hozta létre, mint alkotója előtt kifejezi
szeretetét, alázatosságát és szolgálatát a teremtő irányába.
- Kozmikus haladás elve: „Gondolataid összessége adja meg haladási irányodat”
- Kozmikus kapcsolat elve: „Önmagad részévé teszed a Makrokozmosz tulajdonságait.
Belső feltárással lehetséges ez” – Minden, ami kívül van az Univerzumban az megtalálható
benned is. Ha elmerülsz a belső önmegismerés folyamatában, akkor a számodra fontos
információk, amelyek a fejlődésed szolgálják, megismerésre kerülhetnek.
- Kozmikus szeretet elve: „Egységélmény átélése a legnagyobb szinteken”
- Kozmikus tudatosság elve: „Tevékenységed a mindenkoron, mindenhol létező Istent
szolgálják” „Megszakítottság nélküliség állapota” – Ha felismerted léted forrását, mint
irányító vezérlőt az Atmant, akkor az Atman tudatosságban tevékenykedsz.
- Kozmikus átalakulás elve: Minden önálló tudattal rendelkezőnek adott az átalakulás
folyamata miután átkelt a belső hidakon. A belső hidak a granthik, és a csakra szinteken
megjelenő akadályok, mint megoldásra váró feladatok.

(Kis Szilveszter: Mikrokozmoszok utazása a Makrokozmoszban)

Idézetek
A megtapasztalásaim és felismeréseim következtében jöttek létre a következő
idézetek, amelyeket szeretettel ajánlok.
„A tettre készség mindent elér”
„Színtiszta ékszerész vagy, Te teszed kincsé az életedet”
„A tudat ráfordítása egy magasabb célra, felülírja a szükségleteket”
„Isten szeretete úgy ér el téged, ha feloldod magadban a szeretet képességet”
„Ha a belső fényt homály fedi, a feladat a homályt megismerni”
„Ha a sötétség megszállja a testedet, akkor ne harcolj ellene, csak küldj felé
Szeretetet!”
„Mivel feltaláltad magad a nehézségekben, valahányszor nehézségben találod
magad, könnyedén megoldódik”
„A mantra úgy válik élővé, ha használod”
„A föld belső értékeinek feltárása, személyes tapasztalatot eredményez”
„A test egy energetikai harang, ha megkongatják, energiát bocsájt ki”
„A csenden keresztül, tudsz belső lényed valódi önmagára koncentrálni és isteni
jeleket fogadni”
„A tudat tiszta mezejére érve olyan helyeket kereshetsz fel, ahol a főerény
a tisztaság”
„A rendszeresség teszi átütő erejűvé a törekvésed”
„A belső erő a hit erejével mozgósítható”

Fényképes utazások a tudatalatti birodalmába
A következő néhány fotót szintén a természetben készítettem, természetes
képződményekről (a fa kérgén létrejövő szurok és jégcsapok), amelyeken a fény, formákká
alakítva szembesített a tudat alatti birodalomban rejtőző képekkel. A fotók elkészítésekor
létrejövő magasabb tudatállapot adta meg a lehetőséget, hogy a formák e csodálatos belső
világa, amelyet a fény és a forma egysége hozott létre feltáruljon előttem, és amit láttam
abban a pillanatban le tudjam fényképezni. A következő képek is tükrözik azt, hogy ha az
ember nyitott szemmel megfelelő tudatállapotban és elcsendesülve járja a környezetét, akkor
a legegyszerűbb, leghétköznapibb dologban (fa kérgén lévő szurok belseje vagy egy kis
jégcsap belső világa) fantasztikus látványvilág tárulhat elé, amely közelebb viheti az embert
az önmegismerés belső folyamatához. Elmélyedve a fotókon a szemlélő, egy utazást tehet egy
olyan világba, ahol különböző formák és fények közös játéka teszi kifejezőbbé a pillanatokat
és ahol a spirituális üzenetek parányi dolgokon keresztül válnak láthatóvá a befogadás
állapotában lévő tudat számára.

(Kis Szilveszter: Szivárványföld)

( is Szilveszter: A jégkristály nyugalma)

(Kis Szilveszter: Állatok szellemei)

(Kis Szilveszter: Egy jégcsap belső világa)

(Kis Szilveszter: A varázsló és a sárkány metamorfózisa)

(Kis Szilveszter: Fénylények alászállása Bardóba)

(Kis Szilveszter: Egy fénylény irányába vonuló lelkek)

(Kis Szilveszter: Beavatás)

(Kis Szilveszter: Noé bárkája)

(Kis Szilveszter: Isten mindent látó szeme)

Kérdés és válasz a megvalósításról

Kérdés: Mit jelent a megvalósítás? Mikor mondhatjuk, azt, hogy valaki megvalósított
valamit? Ha sikerül az egység élmény állapotába kerülni, például egy kozmikus erővel,
amelyen keresztül újabb kapu nyílik ki az egyénben, és esetleg át is megy a kapun, akkor az
már megvalósítás? Ha egy tapasztalat, csak egyszer jött létre eddig, de mélyreható találkozás
volt, és esetleg többször nem részesül az ember ilyen kegyelemben, a földi élete során, attól
még az megvalósításnak minősül? Pl: találkozás Krisnával, Jézussal? Létrejöhet kegyelemből,
hogy megmutatják, hogy hová lehetne elérni, és aztán az ember dolgozik azon? Ha nekem
volt már egy egységélményem Tripura Sundarival, ami által sikerült elérni vele az egység
élményt, ez már folyamatos kapcsolatot jelent?
Válasz: Nem kell félned, attól, hogy elveszítesz valamit, lélekből fakadt törekvésed által
megnyílt kapuk beleégnek az információs, energia meződbe, amelyek nyitva maradnak, de
folyamatos kapcsolatot, még nem jelentenek. Viszont valahányszor elérsz egy magasabb
tudatállapotot, vagy az aktuális feladathoz szükséges, akkor aktiválódhat. Nem csukódik be a
kapu, ha csak nem döntesz úgy, hogy bezárod. A megvalósítás az egységélmény pillanatában
jön létre. Hogy mikor érzékeled tisztábban, ez függ az általad elért tudatállapot szintjétől.
Létrejöhet kegyelemből, vagy hosszú gyakorlásaid és törekvéseid által. Ilyenkor mindig
kinyílik egy kapu benned. Ez a kapu nyitva marad. Hogy mikor lépsz át rajta, azt Te
döntheted el. Ha a lélektudatosság csendesül, az elme veszi át az irányítást, és mivel fizikai
szinten gondolkodik, rögtön felmerülhet a félelem, hogy elveszítheti azt. Mivel beleég a
megtapasztalás az információs meződbe, ezért valahányszor újra meditálsz az eseményen,
akkor létrejöhet a kegyelem állapota. Az elme folyamatos áthangolásával és a lélektudatosság
emelkedésével, fogod érezni, hogy az erő veled van. Nem vagy egyedül. Van olyan is, hogy
felsegítenek egy lépcsőfokon, de onnantól kezdve rajtad múlik, hogy visszaesel, vagy ott
maradsz stabilan, majd előre és felfele törsz. Szellemileg kellően érett kell lenni, hogy újabb
szintre lépj. Ha látják benned, a tiszta szándékot, valahányszor segítségért fohászkodsz,
megkaphatod azt.

