SZERETETTEL KÖSZÖNTÖK MINDENKIT,
A MEGOLDÁSOK ÚTJÁN!

Paradigmaváltás a gyakorlatban
Szlimák Hajnalka
Társadalmi ALKIMISTA
Minden porszemet
fénykristállyá
változtatni!
1979-től:
BÉKE, SZERETET ÉS
ZENE
(Woodstock
szellemében)

ÉBRESZT A HAJNAL!
avagy Paradigmaváltás a
mindennapi életben.
Dörzsöld meg a szemed, és ÉBREDJ FEL! Van aki a kakasokkal
ÉBRED, van aki délig szunyókál, de előbb-utóbb fel kell ébredni
mindenkinek, ebből a kábulatból, amibe észrevétlenül
belesodródtunk.
Ideje mindenkinek felfognia amit lát, meglátni a csodákat, a
megoldásokat. Ideje kinyitni a füleinket és meghallani azokat a
harmóniákat, melyek a megoldások útjára terelnek.
A Paradigmaváltók csapata segít nektek ebben.
Sok út vezet a hegyre, tartsatok velünk, tapossunk egy nagy
széles utat, induljunk el rajta kézen fogva, hogy ne kelljen
botorkálniuk az eltévedetteknek!

ÉN ÚGY LÓGOK KI A SORBÓL,
HOGY NEM ÁLLOK BE!
www.paradigmavaltok.hu

X. SZERENCSEKERÉK / JOD
A szép és a csúf, mind te vagy.
Te vagy az árnyék és te vagy a Nap.
Te vagy a szülő és te vagy a gyermek,
Te vagy aki teremt, és akit teremtesz.
Egyszer a küllő vagy, másszor a
kerék.
Törekedj arra, hogy a tengely legyél!
S ha már tudod, hogy Ő is Te vagy,
nem bántod többé önmagadat.

Mi a paradigma?
●

●

Korszerűtlenné vált tudományos, illetve politikai
szemlélet módosulása vagy gyökeres
megváltozása.
A paradigma (vagy korszellem) a
gondolkodásoknak, vélekedéseknek,
értékeknek és módszereknek egy adott
társadalom vagy szűkebben egy tudományos
közösség minden tagja által elfogadott
összességét jelenti.

Paradigmaváltás=nézőpont változás

TE VAGY A FORRÁS!!! MINDEN BELŐLED FAKAD, AMI KÖRÜLÖTTED
VAN ÉS A TÖBBI LÉLEKKEL KOMMUNIKÁL.

A paradigmaváltás akkor
következik be..
...amikor a tudósok
többsége elfogadja az új
paradigmát a további
tudományos tevékenység
alapjaként - vagyis ha az új
tudásrend képes
intézményesülni, létrehozza
saját tudományos intézeteit,
tanszékeit, lapjait ill. átveszi
a korábbiak feletti
ellenőrzést.

A korszellemmet nem követik a
gyakorlati megoldások, az alábbi
területeken:
●

●

●

●

Ország irányítás: pártpolitikai rendszer, ellenségességre
uszít. Az Alaptörvény Alkotmány ellenes...
Gazdaság, pénzügyek. Magyarország bejegyzett cég a
tőzsdén!
Tudomány, technika, energiafelhasználás. 40.000 évre
elegendő energiánk van csak a geotermikus energiából
Ipar, mezőgazdaság, ökológia. Génmódosítás=gnóm
világ)

●

Egészségügy, szociális ügyek. EÜ. Maffia.

●

Kultúrális értékek. A tudás tovább adásának eltiprása.

●

Oktatás, sport. Engedelmes utódokat nevelni!

ARCHAIKUS KASZTRENDSZER
●

●

●

●

●

●

●

TEREMTŐ = Mindenható
URALKODÓ, FŐPAP,
(Megvilágosodottak)
TUDOMÁNYOK KÉPVISELŐI
(mágusok, művészek, beavatottak)
HARCOSOK politikusok, pénzügyi
szakértők
KÖZNÉP közép osztály,
kereskedők, iparosok
Szolgák, alkalmazottak, munkások
Kitaszítottak, munkanélküiek,
szociálisan hátrányos helyzetűek

Hamvas Béla : Az archaikus közösség
CÉLJA: A szellemi rend életének
értelme a világtörvény megragadása.
●

●

●

●

Ha a szellemi osztály uralkodik, az egyes ember sorsát a világos
értelem kormányozza, az állam formája a KIRÁLYSÁG; a rend
megfelel a metafizikai rendnek, a moralitás az abszolút értékeken
nyugszik, a tagozódás hierarchikus.
Ha a harcos-tevékeny osztály uralkodik, a tevékenység szenvedélye
viszi az államot is, és ez a hódító állam; a morál a lovagi morál, a
tagozódást a lovagi erények fogják megszabni.
Ha a gazdasági osztály uralkodik, az egyes ember sorsát a
gazdagodás és a vagyonszerzés kormányozza, az állam formája a
polgárság; az uralkodó morál, hogy a gazdag embernek igaza van, a
szegény embernek nincs igaza.
Ha a szolgaság uralkodik, az emberi sors ki van szolgáltatva a
tudattalan erőknek, s az embert ezek az erők önkényesen
befolyásolják, az állam formája az önkényuralom; az uralkodó morál a
gyűlölet minden egyéni kiemelkedés ellen.

VÁLTOZÁS
●

●

A korszak végén az egész emberiség
kaszttalanná lesz, és a közösség teljes egészében
tisztátalanná válik. Ennek a korszaknak kezdete
volt az időszámításunk előtti hatszázas év.
A Változás megtörténtét 2.000 évvel ezelőttre
szánták Jézus mesternek a Föld síkjára való
megérkezésével, azonban röviddel érkezését
követően, látta, hogy nincs mód a Változás
előidézésére. Az emberek nem álltak készen, és
nagyon nehéz volt abban az időben a Változás
üzenetét elterjeszteni.

A belső átalakulás megkezdődött
●
●

●
●

Tudati, szellemi és lelki szinteken.
A Teremtő Fény Energiája a Teremtés minden
összetevőjét tartalmazza és ezek a
megszámlálhatatlan Fény minták (rezgések)
teremtik meg, alkotják az anyagvilági teremtés
szintjeit.
TE teremted a saját környezeted, ne feledd!
EZEKNEK A már pislákoló FÉNY ERŐKNEK
KELL MOST SEGÍTENÜNK!

TUDÁS TERJESZTÉSE
A káosz átalakítása a felborult
kasztrendszerben
●

Tudományos kormányzás támogatása

●

Művészek, művészeti alkotások által

●

Sportolók, hírességek segítségével.

●

Pedagógusok bevonásával

●

Előadások, a paradigmaváltás minden területén

●

●

Mozgósítani az embereket, hogy szálljanak ki a
fotelből!
Az önmegvalósítás ellentéte a birkásításnak!

PARADIGMAVÁLTÓK PARLAMENTJE
CÉL: A TUDOMÁNYOS KORMÁNYZÁS
MEGTEREMTÉSE (Jacques Fresco után szabadon)
Nem szakértői kormány, hanem szakértők csoportjai
dolgozzák ki egyes területekre a megoldásokat!

A tudományos kormányzás
értelmezése:
●

●

●
●

●

●

●
●

A tudományos kormányzás nem azt jelenti, hogy tudósok uralkodnak az
emberek felett, hanem azt, hogy az ő szaktudásuk segít a valódi
problémák megoldásában.
Hiszen ők értenek a szabad térenergiával működő rendszerek
kiépítéséhez.
Ők tudják, hogy kell visszaállítani az ökológiai egyensúlyt.
Ők akik a hiányorientált gazdaság helyett egy működőképes gazdasági
rendszert tudnak létrehozni.
Ők tudják az egészségügyi rendszert helyrehozni, a modern orvoslás
vívmányait ötvözni az ősi, hatásos gyógymódokkal.
Szükség van egy technikai tervre, hogy hogyan szervezzük meg és
használjuk az erőforrásokat az egyensúly megteremtésére.
Ez leginkább egy tudományos parlamenthez hasonlít.
A döntéseket azonban a társadalom a szükségletei alapján hozzák,
nem pedig egyes nagyvállalatok vagy magánszemélyek érdekei
szerint.

Felülről és alulról szerveződés egyaránt
szükséges az alábbi területeken:
●

●

●

●

●

GAZDASÁG, PÉNZÜGYEK: A pénzpiac
újraszervezése, felszabadulás az adósrabszolgaságból.
Tudomány, technika, energiafelhasználás: 4.000 évre
elegendő eneriánk van csupán a geotermikus energia
felhasználásából!
Ipar, mezőgazdaság, ökológia: A tápoldat-alapú
mezőgazdaság használatával elméletileg a sivatag
közepén is termelhetnénk élelmet (hidropónia).
EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK: Alternatív
és népgyógyászati módszerek alkalmazása a vegyi
anyagok helyett!
Politika: Nemzetet építeni és nem pártokat!

Ha van célod, eléred. Ha nincs, azt is.
A Te feladatod és felelősséged is:
●

●

●

●

●

Ha SENKI nem nyitna bankszámlát, tönkremennének a bankok.
Ha senki nem használna fosszilis energiákat, tönkremennének az
olajmágnások, mi több bedőlne még a dollár is, hiszen csekély
aranytartaléka helyett ma már az olaj az egyetlen fedezet a dollár
mögött.
Ha senki nem fizetne adót, bedőlne a kormány.
Tehát a valódi hatalom az egyének kezében van. Szakítani kell
mielőbb a régi, elavult gondolkodásmódunkkal, mert ha ez nem
megy, összeomlik körülöttünk a világ.
Társadalmi szinten kell megoldani a problémákat, az egyes ember
szintjén kezdve,és nem arra várni, hogy báb- politikusaink oldják
meg helyettünk a gondokat. Bármely politikai irányzat kerül
ugyanis uralomra, a szervezett magánhatalom rabszolgájává
válik.

A TÖMEG, AZ EGYÉN EREJE

A TEREMTŐNÉL KISEBB ERŐ, NEM
VEHETI EL AZ ALAPVETŐ EMBERI
JOGOKAT ÉS A FÖLDANYA JOGAIT.
A jelenlegi gondolkodásunk miatt
kerültünk adós-rabszolgaságba.
Mi magunk is hozzájárultunk a
környezetszennyezéshez az
életmódunkkal, a hiteleket mi vettük
fel, a gyerekeinket mi magunk
neveltük a pénz szeretetére, vezető
politikusainkat mi választottuk meg,
és a gazdasági maffia keze alá
dolgozunk nap mint nap azzal, hogy
szupermarketekben vásárolunk,
tankolunk a benzinkútnál,
bakszámlát tartunk fenn, fosszilis
energiákkal fűtünk, stb…

Vajon ha
szimbiózisban élünk,
ha együttműködünk
ezzel az életellenes
rendszerrel, ki
oldhatja meg a
problémáinkat, ha
nem mi magunk?

LÉPJ KI A FÉNYRE!
A beletörődés = sodródás: a világ
pusztulásához vezet!
●
●

MÁTÓL (ne holnaptól): NE KERESS KIFOGÁSOKAT!
MEDITÁLJ minden nap! Legjobb a tiszta tudat eléréséhez a TM
meditáció.

●

Szüntesd meg a bankszámlád, vagy ne forgalmazz pénzt rajta!

●

Olyan munkát végezz, amit szeretsz!

●

Ne vásárolj a multiknál! A hazai gazdaságot erősítsd!

●

Alternatív gyógymódokat alkalmazz, ha beteg vagy!

●

Változtass étrendet (paleo, vega, vegán…)

●

Táplálék kiegészítőket, zöld élelmiszert fogyassz!

●

Költözz vidékre (Pl. Magfalva - Géczi Gábor olcsók a tanyák!!!)

●

Ne TANKOLJ! Járj kerékpárral ha csak teheted!

●

Ne használj vegyszereket sehol!

●

Lépj ki a POLITIKÁBÓL! Lépj ki a FÉNYRE!

CSAK ELŐSZÖR VAKÍT, KÉSŐBB
EZ LESZ A TERMÉSZETES.

NE PÁRT- POLITIZÁLJ!
Párt- Politika a részekre osztás magyarul az egymás ellen
uszítás politikája. Politika egyenlő háború! Jobb kezed vágják,
le, vagy a balt? TE VÁLASZTHATSZ!
A HÓHÉR MINDIG UGYAN AZ!
●

●

●

MEGOLDÁS: Nemzetet építs, ne pártot!
ÖNMAGADAT, a Családot, barátokat, az utcádat, a
kerületedet, a városodat, országodat változtasd át!
ORSZÁGCSINÁLÁS:

Olyan rendszert kell teremtenünk,
ami garantálja az emberi jogokat.
●

●

●

Erre alkalmas lehet az Alkotmányos Királyság
létrehozása, megújítva, a jelenlegi társadalmi
és tudományos vívmányokhoz igazítva.
Első lépésként kikiálthatjuk a saját ingatlanunk
területén a Szent Korona országát:
VIDEO 07.23 perctől.
https://www.youtube.com/watch?v=2nPrqxhiHk
g

NYÍRKAI JÓSLAT SZERINT:
●

●

●

●

●

A Duna két partján megszületik a szeretet áldott
fehér köre.
A nemzet felemelkedik, és magával emel minden
más nemzetet a Kárpát Hazában.
Böcsületes alkuval visszakerül, ami visszajár.
Új kor veszi kezdetét, minden égtáj felé, az Ősten, - a mi bennünk élő Isten nevében.
Isten gyermekei, Teremtő nemzette Magyar Nép
igazságra juttatja a Szeretet tanítását.

Köszönjük a VNTV-nek a
lehetőséget!
●

●

●

●

A paradigmaválók tovább dolgoznak, nem
állunk meg.
Csatlakozz, hiszen az egyén irányítja a
társadalmat, kezedben a jövő!
Kezdj el táncolni, a zene majdcsak megjön
valahonnan. (Zorba)
A fentiek jogi részének alátámasztását Dr.
Gyarmati Éva fogja igazolni előadásában.

