
Meditáció a Magyar Nemzet Lelkének felébresztése érdekében, hogy az április 8-i 

választáson az történjen, ami a Magyar Nép fejlődése érdekében a lehető legjobb. 

 

A magunk ütemében, módján kezdjük meg a koncentrációs, meditációs gyakorlatot. 

 

Képzeljük el, hogy egy (akár megszokott) csoport részeként meditálunk. Az 

összehangolás érdekében mondjuk el az alábbi imát: 

 

 

Hála és köszönet a Nemzetnek  

 

Köszönöm, hogy itt születtem, és e nemzet gyermeke lehetek. 

Köszönöm, hogy e nyelven segíthetem a tiszta fény és szellem sugárzását az 

emberi elmékbe. 

Köszönöm, hogy segíthetem a szeretet áramlását a magyarok szívébe. 

Köszönöm, hogy cselekvő részt vállalhatok a magyar nemzet szellemi 

küldetésének beteljesülésében itt és most, a Földön. 

Így legyen! 

ÁMEN-OMen  

(Gill) 

Hangoljuk össze szívünket és elménket.  

………………………………………………….. 

 

És most csoportként hívjuk be körünkbe a Magyar Nép Lelkét:  

„Népünk Lelke, magyarok Szoláris Angyala, kérünk, jelenj meg körünkben!” 

Kreatív vizualizációval képzeljük el, hogy megjelenik meditációs körünkben a 

Magyar Nép Lelke.  



„Népünk Lelke, magyarok Szoláris Angyala, kérünk, hogy a szeretet és a 

bölcsesség vezéreljen bennünket fejlődésünkben!” 

Képzeljük el, ahogy a Szent Koronát, melyet az egység, igazság és szentség 

szimbólumaként most a Parlament Kupolatermében őriznek, az isteni fény és erő  

beragyogja és általa népünk Lelkének sugárzó ereje megnyilvánul.   

E fény betölti az egész Parlamentet. Pompája, ragyogása erejét felerősíti és a 

döntéshozás termeit így átitatja, majd kiáramlik Pest és Buda, Pannónia és a Nagy 

Alföld, Felvidék és Erdély, Vajdaság és Őrvidék sík és lankás, hegyes és dimbes-

dombos tájaira, ahol magyarok társ-népekkel együtt osztoznak e gazdag térben.  

És mint, ahogy az emberi testet behálózó vérerek az élet energiáját szállítják, úgy 

áramoljék e Lélek fénye, bölcsessége és ereje szerte országunkban, az emberek 

szívébe és elméjébe. 

És így mikor eljön a VÁLASZTÁS ideje, akkor olyan képviselőket küldjünk a 

parlamentbe, akik felvállalják a magyar nép Lelkének szolgálatát, és akik az Isteni 

Tervvel összhangban a Nemzetünket szolgáló helyes döntéseket képesek bölcs 

szeretettel meghozni mindenek javára. 

Fény, Szeretet és Erő ragyogja be és emelje magasra Nemzetünk Lelkét.  

Fény, Szeret és Együttérző Bölcsesség irányítsa népünk minden lépését. 

AuMeN! Így legyen! 

A meditáció végén háromszor zengessük fel az OMot! 


