
Ha majd meghalok  

Eljön a nap, amikor majd itt kell hagyjam ezt a szép földi világot. Ne bánkódjatok ezen, ez a 
dolgok rendje. Mindig, amikor elmegy valaki, elmondom a Tibeti Halottaskönyv nagyon szép 
Búcsúimáját. Kérlek, tegyetek ti is ugyanígy. Az ima így hangzik:  

H tanítvány, pihenj a fehér csöndben,

 

Pihend ki léted fáradalmait - 
S ha visszatérsz újra e kerek Földre: 
Hozd el az egek ajándékait.  

Hozz szeretetet, irgalmat magaddal, 
Résztvev szívet mindenek felé;

 

Északnak, délnek, keletnek, nyugatnak 

 

Jó szándékot fel és lefelé.  

Legyél visszhangja majd a Tanításnak, 
Légy szerény, szelíd majd és egyszer ;

 

A gyengék védelmére áldozd léted, 
Mert testvéred az állat és a f . . .

  

A Mérhetetlen Fény ragyogjon néked, 
Kísérjen el végtelen irgalom! 
Pihenj az Égi Lótusz Ligetében, 
Ahol nincs szenvedés, nincs fájdalom . . .  

Üdvözlégy Lótuszvirág Ékessége! 
Üdvözlégy Halhatatlan Örökség! 
Üdvözlégy Hat Világnak Fényessége! 
Üdvözlégy Buddha, Tan és Közösség!  

És most, kedveseim, következzen az utolsó üzenetem, melynek címe:  

Memnarila Lúma  Magam Vagyok A Fény  

Drága Szeretteim! Amikor ezt olvassátok, nagy valószín séggel megvalósult minden, amit 
elterveztem. Azért tudom ezt olyan biztosan, mert eltökéltem, hogy addig nem megyek el, 
amíg minden feladatomat el nem végeztem. Ennek valószín sége 99.99 %. Ha mégis az

 

az 
egy tízezrelék valósult volna meg  amit nagyon kétlek  akkor kérlek, bocsássatok meg, mert 
valamit nagyon elkeféltem. De hiszek abban hogy nem ez a helyzet, így most bizonyára sokan 
vagytok, akiket tanítottam, segítettem, akikkel együtt éltem és küzdöttem. Akik nincsenek itt, 
azok is megkapják áldásomat és szeretetemet, mert a hely és az id valójában nem elválasztó, 
hanem összeköt kapocs. 

  

Van egy jó hírem: Nem mentem el! Most is itt vagyok veletek, és segítelek titeket. Most is 
élek, és mindig is élni fogok! Túl minden id n, fátylon és káprázaton. Amíg a világtengerek 
ki nem száradnak, amíg a csillagok mind le nem peregnek, addig leszek én is köztetek, hogy 
segítsek minden szenved n. Én Bódhiszattva vagyok, létem értelme az hogy segítselek és 
vezesselek titeket. Fény vagyok, mely bearanyozza az utatokat, és felmelegíti a szíveteket. 



Ne féljetek, hogy elveszítetek: A Fény nem vész el soha.  

Nem hiába tanítottalak titeket, talán már tudjátok, hogy ez nem a Vég, hanem a Kezdet.  

Csak most kezd dik az Igazi Tánc, a Tanok kiárasztása a nagyvilágba.   

100 évre elegend munkát kaptok, kedveseim. De ne érezzétek úgy, hogy most jól 
kibabráltam veletek: ez egy nagyon szép és nemes misszió, amiért érdemes volt leszületni 
ebbe a gyönyör és csodálatos világba. Büszke vagyok rátok, nagyszer csapat vagytok, 
akikért érdemes bejárni az Öröklét Útjait. A mai nap csodás új kezdet. Ma végre felismeritek, 
hogy a világ nem más, mint Szeretet, Béke és Fény.   

Most hát íme, eljött a búcsú ideje. De valójában nem mentem el. Örökre itt vagyok veletek, 
Csak egy kis id re válunk el, hogy hazatérhessek igazi otthonomba, Atahorikába, és ott 
feltölt dve isteni szeretettel visszatérhessek közétek, hogy tovább szolgálhassam a szenved 
lényeket mindhárom világban. Engem mindig szólíthattok, amikor szükségetek van rám, a 
szívetek nyitott kapuján mindig jönni fogok. Szívünk és lelkünk egy lángba forr az Id Ölén.

  

Nem mondhatok mást, csak azt, hogy szeressétek egymást, amíg lehet, amíg vagytok 
egymásnak, amíg elmondhatjátok, amíg együtt vagytok, és persze azután is. Ne tékozoljátok 
el az életeteket hiábavaló marakodással, torzsalkodással, haraggal, mert az mind csak illúzió, 
azért van hogy félrevezessen titeket. Ne hagyjátok magatokat eltéríteni. Az Egyetlen Igaz Út 
A Szív Útja, járjátok tehát a szívvel rendelkez ösvényeket, és nézzetek, lássatok, 
gyönyörködjetek, emlékezzetek és örökké eszméljetek.   

Ne sirassatok. Minek is siratnátok azt, aki él? A M , amit elkezdtem, nem enyészik el, 
lesznek akik folytatják. Ti lesztek azok. Ti lesztek az Új Kor letéteményesei. Adjátok tovább a 
könyveimet, füzeteimet, festményeimet, programjaimat és kazettáimat olyanoknak, akik 
tudják hogy mit kell velük kezdeni. Nem vész el semmi. Ti vagytok a Folytatás. Nem 
gyöngül: tisztábban szól a dalunk. Hajózunk egyre többen, egyre messzebb. Velünk lesznek 
majd mind a Régiek. És ne féljetek, én is ott leszek veletek. Most egy örökre szóló frigyet 
kötöttünk. Új teremtés kezdetei vagytok mindannyian. Új világ csíráit hordozzátok 
magatokban.  És amikor majd az Út végén újra találkozunk, együtt örülünk mindannak a 
szépnek és jónak, amit létrehoztunk.   

Örökül hagyom nektek a Mindenséget. Bánjatok jól Vele.  

Szeretettel ölellek titeket Én, aki mindig is voltam, vagyok és leszek: A Fény. Isten veletek.   

   Kristóf Miklós,    2008. április 22.                   Óm Adóra. 


