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K
ülsőségekben már sok min-
dent megteremtettünk, ami
szükséges a boldog élethez.
Valami azonban méltánytalanul
elfeledve maradt, és ez belső vi-

lágunk minősége és tudatossági szintünk fej-
lesztése. Pedig ez nagyon-nagyon fontos len-
ne, különben az általános jóléttől, a bőségtől,
az egészségtől, a biztonságtól fosztjuk meg
magunkat és utódainkat. Napjainkban az em-
berek fejében sajnos igen negatív jövőkép
körvonalazódik, amelyben szegénység, soha
nem látott borzalmas események, háborúk fe-
nyegetnek bennünket. Tudatossági szintünk
emelésével – ami csak rajtunk múlik! – életre
kelthetjük a pozitív minőségeket.

A változtatás gyümölcse nagyon hamar
beérhet. Ezt nemcsak én állítom, hanem milli-
ónyi ébredező, tudatos embertársam is.
Egyre többen valljuk és tapasztaljuk ugyanazt.
Ko mo lyan kell vennünk tehát feladatunkat,
amihez ráadásul a tudomány és a technika
fejlettségi szintje is tálcán kínálja a lehetősé-
geket. Ha viszont egyénenként, kisebb-na-
gyobb közösségekben nem teszünk semmit
e nemes cél érdekében, akkor torz, romboló
irányba fordul a világunk. 

Eckhart Tolle az Új Föld és A most hatalma
című művében megírja, hogy az emberiség
nagybeteg állatfaj, hiszen a XX. század folya-
mán több mint százmillió embertársa életét
ontotta ki. Bert Hellinger, a családállítás szel-
lemi atyja megállapította, hogy a világháború
szenvedő áldozatainak, illetve elkövetőinek le-
származottai generációról generációra to-
vább örökítik a negatív mintákat.

Ahhoz, hogy tiszta lappal indulhassunk
egy harmonikusabb jövő felé, halaszthatatlan
a megtisztulás, a destruktív sejtmemória meg-
szüntetése akár tudatos odafigyeléssel, akár
Móksha Cseppel vagy bármilyen más haté-

kony módszer segítségével. Jó volna, ha a
David R. Hawkins-féle tudatossági szinteket
egyre többen megismernék. Mindenkinek
ajánlom, hogy – lehetőleg a következő sor-
rendben – olvassa el az Erő kontra erő, az
Elengedés, a Gyógyulás és felépülés, vala-
mint az Isten jelenlétének felfedezése című
műveit. Az általa közvetített tudás birtokában
az emberek rendbe tehetik belső világukat, és
ezáltal óriási lépéssel közelebb juthatunk ah-
hoz, hogy mindnyájunkra jóllét köszöntsön.

A David R. Hawkins-féle tudatossági skálán a
20-as a szégyen, az 50-es a bűntudat, a 75-ös
a bánat, a 100-as a félelem, a 150-es a harag,
a 200-as a bátorság, a 250-es a pártatlanság,
a 310-es a hajlandóság, a 350-es az elfoga-
dás, a 400-as az ésszerűség, az 500-as a sze-
retet, az 540-es a feltétel nélküli szeretet, a
600-as a béke, és a 700-as a megvilágosodás. 

Tapasztalataink szerint a Móksha Csepp
rendszeres fogyasztói egyre magasabbra jut-
nak a tudatossági skálán. Így néhány év alatt
megvalósítható a feltétel nélküli szeretet, mi-
közben nyitottá és érzékennyé válunk magunk
és környezetünk problémái iránt. Egyfajta
késztetés alakul ki az emberben, hogy utána-
járjon, miképp tudja jobbá tenni a saját és má-
sok életét. „A szeretet 4 minősége” program
kifejezetten a tudatosodás növekedésére hiva-
tott, ezért is indítottuk útjára – és folytatjuk egy-
re magasabb szinten – az Echo TV-ben.
Továbbra is negyed-negyed évet szentelünk a
Rend, az Egyensúly, a Fejlődés és az Érzelmi
Intelligencia témakörének. Az évek során
megtapasztaltuk e programunk hatékonysá-
gát, és azt is, hogy a cseppek és a program
ereje összeadódik. Ha odafigyelünk arra, hogy
rendben legyen bennünk a négy minőség, a
folyamat felgyorsul, eredményesebbé válik. 

A Móksha-küldetés legfőbb célja pedig az,
hogy mind szélesebb körben felhívjuk a fi-
gyelmet arra, hogy a gondok akkor oldhatók
meg könnyen, gyorsan, ha megtanulunk
együttműködni. Az az alapigazság lebeg a
szemünk előtt, hogy a Föld problémáit nem a
konkurenciaharc, hanem az együttműködés
fogja megoldani.

A Móksha-csapat a hét év alatt rengeteg
időt, energiát, figyelmet és pénzt fordított e
nemes célra, és szeretnénk elérni azt, hogy
a színes palettájú média aktív közreműkö-
désével adjon teret pozitív kezdeményezé-
seinknek. Foglalkoznunk kell mindazzal,
amit a belső világunkkal kapcsolatban emlí-
tettem, mert széles körű nyilvánosság kell
ahhoz, hogy a további generációk számára
ne a negatívumokat hagyjuk örökségül. Az
info@mokshacsepp.hu. e-mail-címen várjuk
jelentkezését azoknak a TV, rádiócsatornák-
nak, újságoknak, amelyek szintén fontos-
nak tartják a fent elmondottakat, és hajlan-
dók teret biztosítani mókshás társainknak
és a Móksha-küldetésnek.
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A Móksha-csapat és „A szeretet 4 minősége” program legfőbb célja,
hogy az egész Földön segítse a tudatossági szint emelését – mondja
Bencze Ilona, a Móksha Csepp feltalálója, aki ezúttal a pozitív jövő-
képpel kapcsolatos gondolatait osztja meg olvasóinkkal.
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