Kedves Zoli!

A Párom, Kata által lettem nyitottabb az élet spirituális szemléletét illetően.
Sosem beszélt rá, nem erőltetett rám semmit.
Bizonyos fenntartásokkal, hívő kereszténynek tartom magam, és nagy érdeklődéssel vagyok a
régi korok iránt, különösen a magyarsággal kapcsolatban (rovásírás, Atilla, hun egyezés,
Sicambria (Atilla vára-városa), Pilis rejtélyei, Pálosok, Szentkorona stb.).
Örömmel mentem így Vele a Boszniai piramisokhoz. Hajtott a „felfedezői” kíváncsiság és
tudtam, hogy ezzel még örömet is szerzek Neki.
Nem tudtam, hogy mennyire fog engem megérinteni a piramisok által „biztosított” energia
többlet. Nem mondom, hogy mindenhol éreztem az energiák jelenlétét, de sokkal többet
kaptam ezen a téren, mint amit vártam! Megpróbálom megfogalmazni, sajnos csak laikusan,
az engem ért „élményeket”.
-A férfi jelleget képviselő és erősítő kőgolyónál éreztem egy jól eső bizsergést, míg a női
„párjainál” nem éreztem semmit.
-Élményt adott maga az út is, a Tajan nemzeti parkban a cseppkő barlangig, de bent én a
Szűz Anya jelenlétét éreztem magam körül.
-A Nap piramis alatti járatban található K1 megalitnál teljesen elérzékenyültem, nehéz,
mélyről jövő nyomás, vibrálás kíséretében. Jól esett „teljesen nyitott” szívvel imádkoznom,
beszélgetnem az Istenemmel!
-A Hold piramison hasonló volt az élményem. A Szeretet piramisán, ahogy talán nem
véletlenül a nevére is rászolgálva, a társaim meleg rezgéseit éreztem, amit valószínű a
piramis energiája indíthatott el. Érdekes, hogy a Nap piramisnál nem éreztem különösebb
dolgokat, de talán a középkori várrom, és a Bosnyák királykoronázás tudata, nagyon a
történelemhez és a „földhöz” kötött. A Sárkány piramis „meglátogatását” jó záró
programnak éreztem. A fenntartások, problémák elengedése, elhamvasztása,
megkönnyebbüléssel, tisztulással ajándékozott meg bennünket.
Nagyon tetszett az esti záró koncert is!
Nagyon jónak tartottam az egész eseménysorozat megszervezését, szállásokat, étkezéseket,
külön köszönöm Neked.
Köszönöm az elnéző atyáskodásodat azokkal szemben, akik „csak kíváncsiskodóként” jöttek
ide, (esetleg viselkedni sem mindig tudtak), de a vártnál több élményt, energiát, tudást kaptak!
Akárcsak én! 

Tudom, hogy az idő rövidsége, és a program jellege nem tette szükségessé, hogy megnézzük a
Nap piramisnál történt feltárásokat, úgy, mint a Hold piramisnál, de én örültem volna ennek
is.
Nagyon örülnék egy hasonló, de a magyar pilisi piramisok „felkutatásával”, a Föld
szívcsakrájának lehetőségeit felhasználó programnak is!
Sajnos, magyar betegségnek gondolom, hogy a közelünkben levő dolgokat kevésbé
értékeljük, mint a drágább, távoli nevezetességeket.
Még egyszer köszönöm, hogy Veletek lehettem. Köszönöm a világ más szempontokból való
megismerését!
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