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THE BIRTH OF A NEW HUMANITY 
 
2010. június 6. 
 

Az alábbiakban szeretném megválaszolni AZ ÚJ EMBERISÉG SZÜLETÉSE című, 
2010. május 26-i előadás kapcsán feltett kérdéseiteket. 
 
Sajnos nem tudok választ adni az összes beérkezett kérdésre, de megteszem, ami 
tőlem telik. Kiválogattuk és összefésültük azokat, amelyekről úgy gondoltuk, a 
legfontosabb és legaktuálisabb témákat vetik fel. 
 
Remélem, a válaszok segítenek Nektek abban, hogy megértsétek az emberi tudatosság 
csodálatos átalakulásának természetét, amely már most is javában zajlik. 
A fizikai síkon mindez szörnyűnek és egyenesen reménytelennek tűnhet, de az emberi 
tudat belső világában egy globális születésnapi buli veszi éppen kezdetét. TI, 
mindannyian éppen megszületőben vagytok az Élet új szintjén. 
 
 

Kérdés:  Az átmenet után melyik dimenzióba jutunk majd? 

 
Válasz: Ez egy meglehetősen bonyolult kérdés – mivel nem tudjuk pontosan, 
Földanya hogyan bontakoztatja ki a saját történetét. Ő ugyanis mindig minden életre 
tekintettel van a bolygón, beleértve az embereket is, és ezért számos forgatókönyv 
lehetséges. Néhány lehetőséget fel tudok vázolni Nektek.   
 
Jónéhányan úgy látják, hogy a 3. dimenzióban vagyunk, mások pedig úgy gondolják és 
tudják, hogy már a 4. dimenzióban létezünk és most fogunk az ötödikbe lépni. 
 
A saját életemben azt tapasztaltam, hogy Földanya 1999-ben belépett a negyedik 
dimenzióba, de ennek az új dimenziónak a lehetőségeit arra használta, hogy újra 
létrehozza a régi 3. dimenzió illúzióját. Miért? Egyszerűen, hogy időt nyerjen nekünk, 
mert annyira szeret bennünket. A világ nagy része még nem állt készen egy ilyen mérvű 
tudatosságbeli átalakulásra, ezért ez a néhány plusz év, amit a megszokott 
tudatosságban töltünk, segít az átmenet könnyebb megélésében. Gondoljatok csak 
bele. Egyáltalán meghallgattátok volna ezt a közvetítést 11 évvel ezelőtt? 
 
Nézzétek meg a különleges pszichikus képességekkel megáldott gyerekeket a világ 
bármely részén.  Azért képesek ezeket a hihetetlen dolgokat véghezvinni, mert nekik 
hozzáférésük van a 4. dimenzióhoz, ami körbevesz bennünket. Természetesen nekünk 
is van, csak a legtöbben nem tudunk róla. 
 
Mindazonáltal, amikor Földanya tudatosan a 4. dimenzióba küld minket, az hatalmas 
meglepetés lesz mindazok számára, aki ezzel nincsenek tisztában. Ez az átmenet 
általában közvetlenül a fizikai pólusváltás előtt zajlik le vagy azzal egyidőben. Ritka, 
hogy a pólusváltást követően kerül rá sor.   
 

K Azt mondtad az előadásban, hogy az egyiptomi Nagy Piramist felülről lefelé 

haladva építették, és ehhez csak mintegy két órára volt szükség. Ezt bizonyítható 

szénizotópos vizsgálattal? 
 



2 
 

V Talán nem fogalmaztam elég egyértelműen. A piramisok, templomok, kolostorok 
stb. teljes rendszerét először a 4. dimenzióban hozták létre és építették fel (a 
természetes képződmények, mint a tavak és vulkánok persze már korábban kialakultak 
az adott helyen). Valójában szinte minden így jelenik meg a Földön. 
 
Azt is tudnotok kell, hogy az idő minden egyes dimenziószinten különbözik. Az időt mi a 
3. dimenzióban egy bizonyos módon érzékeljük, de a 3. dimenziós idő egy kis szakasza 
is nagyon hosszúnak számít a 4. dimenzióban. Az itteni idő szerinti néhány óra a 
negyedikben több száz évnek felel meg. Nem vagyok benne biztos, hogy pontosan 
milyen hosszú időt tesz ki, de a saját tapasztalataim alapján valami ilyesmi lehet az 
arány. 
 
Azt akarom ezzel mondani, hogy a Nagy Piramis, az első épület ebben a lenyűgöző 
rendszerben, a 4. dimenzióban épült meg elsőként, majd áthúzták a 3-ba, de nem úgy, 
mint ahogy a kb. 83.000 többi épületet, amelyeket hagyományos eszközökkel építettek a 
magasabb tudatosság irányítása alatt. Továbbá, a Nagy Piramis építési folyamata nem 
hozható összefüggésbe semmivel, amit a modern tudomány normálisnak vagy 
egyáltalán elfogadhatónak tart. Más szavakkal, a tudomány nem tudja megmagyarázni 
ennek az épületnek a létezését, mivel a 4. dimenziós emberi tudatosság hozta létre 
ezen a síkon. 
 

K Lemuria milyen szerepet játszik ebben az egészben? 

 
V A Lemurián történtek nincsenek közvetlen kapcsolatban az atlantiszi 
eseményekkel, mivel Lemuria akkor már nem létezett. Még ma is van néhány sziget, 
amelyek Lemuria maradványai - mint például Kauai (Hawaii), és a Húsvét-szigetek, 
amelyről az előadásban is beszéltem és még mások is – de maga a kontinens megszűnt 
létezni, amikor ezek megtörténtek. Az atlantisziak nagy része egyébként Lemúriából 
származik.   
Lemuria kb. 65.000 évvel ezelőtt süllyedt el, jóval az atlantiszi események előtt, 
amelyekre pedig kevesebb mint 13.000 évvel ezelőtt került sor. 
 

K Mi történik a régi hálóval, amin most vagyunk? Lesznek, akik továbbra is 

ehhez kapcsolódnak, mások pedig továbblépnek az új hálóra? 

 
V Ebben a kérdésben rengeteg a feltételezés a bennszülött népek körében és a 
világ spirituális vezetői között egyaránt. Én arról tudok nektek beszámolni, amit magam 
is megértettem. 
 
 Az amerikai indiánok többsége úgy hiszi, hogy amikor mindez megtörténik, a 
Földön élő emberek nagy része meghal, elhagyja a Földet és visszatér a csillagokba, 
oda, ahonnan jöttek. Onnan kiindulva az átalakulás könnyebb lesz nekik.  
A többiek, akiket az indiánok az „Egy Szív” népének hívnak, egy emberré válnak, mind 
egyszerre lélegezve. Ők a szó szoros értelmében egy élőlénnyé válnak, és a bolygó 
egész területén egyszerre léteznek majd. Innentől kezdjük meg az átmenetet az új 
emberiséggé válás felé. 
 
 A Melchizedek-tudatosság nézőpontjából, sokkal több minden történik univerzális 
szinten, mint amivel a Földön élők többsége egyáltalán tisztában van. A maják 
előrejelezték az idő ciklusait, de ezek a ciklusok egytől-egyig a naprendszeren és a 
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galaxisunkon alapulnak. Tudjuk, hogy amikor a napéjegyenlőség precessziója a 
végéhez közelít, pontosan ugyanabban az időpontban egy jóval nagyobb kozmikus 
ciklus is véget ér – és ez a ciklus megváltoztat majd mindent – beleértve a világ összes 
prófécájának elképzelését arról, mi vár ránk.   
Ez egy olyan téma, ami majd egy másik alkalommal kerül sorra. Dióhéjban, a régi háló 
és az egész bolygó, a 3. dimenziós univerzum többi részével együtt visszatér az 
ürességbe. Ez nem egy „rossz” esemény. Az emberiség éppen egy olyan szintű 
tudatossági fokra készül lépni, ami messze túlmutat a képzeletünkön, és oly módon fog 
kibontakozni, ami teljességgel leírhatatlan emberi szavakkal. Ez egy ajándék a Forrástól. 
 

K Emlékezni fogunk arra a magasabb tudatosságra, amelyen az atlantiszi 

papok éltek? Erről a tudatossági szintről kapcsolatba léphetünk Földanyával? 

 
V A magasabb tudatosságra való emlékezés és a kapcsolat Földanyával szorosan 
összefüggnek. A tudatosságnak ebből a nézőpontjából szemlélve az emberi tudat 
utazása ezzel az első lépéssel kezdődik és vezet tovább az Élet lehetőségeinek útján. 
 

K A negyedik dimenzióban meg tudjuk tartani az emlékezetünket és a 

gyermekeink velünk maradnak majd? 
 
V Az emlékezet a magasabb tudatosság kulcsa. Amikor egy lény halhatatlanná 
válik, NEM abban a testben él tovább örökké – az börtön lenne. Végül minden esetben 
kinőjük a régi fizikai formát, amit felöltöttünk, és szükségünk van arra, hogy 
továbblépjünk. Ez azt is jelenti, hogy minden előző életünkre emlékezni fogunk és az 
emlékezetünk folyamában nem lesz többé törés. Ezt jelenti halhatatlannak lenni. 
Mindannyian, akik az átalakulás után az Egy Élő Lény részeivé válunk itt a Földön, 
kétségtelenül halhatatlan lények leszünk majd. 
 
Azért születünk újjá minden egyes életünk után, mert egész egyszerűen nem tudjuk, 
hogyan kell tudatosan meghalni. Ez okozta az atlantiszi „problémát” is. Most meghalunk 
itt a Földön és továbbmegyünk a 4. dimenzióba. Ott pedig egyszercsak elveszítjük az 
emlékeinket arról, hogy milyen volt embernek lenni. A 4. dimenzióban is éljük az 
életünket, aztán ugyanúgy meghalunk, és itt születünk újjá a 3. dimenzióban, elveszítve 
a 4. dimenzióban élt életünk emlékeit. És így tovább. Addig ismételjük ezt a ciklust újra 
és újra, amíg meg nem tanulunk tudatosan meghalni. Amikor erre először képesek 
leszünk, onnantól fogva soha nem „halunk meg” újra, vagyis az emlékeink 
megmaradnak. 
 
Hogy a gyerekeink velünk maradnak-e? Ez mindig az adott embertől függ, az ő egyéni 
döntése. Ők a gyermekeink ugyan, de nem képezik a tulajdonunkat. Ők csak 
önmagukhoz tartoznak és az univerzumhoz, ez tehát az ő döntésük lesz. 
 
Nagyon gyakran csoportokban utazunk át az univerzumon, erre sokszor „lélekcsalád” 
néven utalunk. Én úgy találtam, hogy ezek a csoportok átlagosan 32 emberből állnak.  
Az egyik életben te vagy az anya vagy az apa, a lélekcsalád más tagjai pedig a lányaid 
vagy fiaid. A következő életben ők a szülők és te vagy az ő gyermekük. Ez persze csak 
egy leegyszerűsített minta, a valóságban általában jóval összetettebb a dolog, de ez a 
lényege. Mindazonáltal mindenki szabadon belekezdhet egy új ciklusba, ha úgy dönt.   
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K Vannak-e ebben a folyamatban úgynevezett előfutárok, akik segíthetik a 

többieket vagy mindenki egyszerre kapcsolódik majd az új hálóra? 

 
V Az új tudatosságnak valóban vannak előfutárai, néhányan közülük elég korán 
érkeztek. Én egy vagyok közülük, a testem 1941. januárjában született meg, a lelkem 
1972. április 10-én érkezett meg ebbe a testbe. A gyermekek egyik hulláma 1972 
januárjában indult meg. Az első különleges pszichikai képességekkel rendelkező 
gyermeket 1974-ben fedezték fel Kínában. Jobban látott a füleivel, mint akármelyikünk a 
szemével. A mostanában születő gyermekek szinte 100%-a nem a Földről való, vagyis 
most öltenek először emberi testet. A fejlettebb tudatosság és bölcsesség emlékeit 
hozzák magukkal, ami mindannyiunknak segít, hogy a létezés magasabb szférái felé 
közelítsünk. Az elsőként érkező gyermekek, akik ma már felnőttek, képesek lesznek – 
és fognak is – segíteni az emberiség többi részének, ahogy az események fokozatosan 
kibontakoznak. 
 
 Ha te is egyike vagy ezen lényeknek és tudatában vagy ennek, egyszerűen várj. 
Eljön majd a te időd, amikor szükség lesz rád és megbecsülnek majd azért, aki vagy. 
Köszönet, hogy eljöttél erre az aprócska bolygóra ide, a semmi közepére. 
 

K Hogyan változtatjuk meg a tudatosságot? Megtartjuk-e azt a formát, amiben 

most vagyunk? Hogyan változunk meg mi magunk, az életünk, a világunk a váltás 

következtében? 
 
V A 3. dimenziós emberi tudatosságból a 4-be való átmenetről részletesen írok 

második könyvemben (Az élet virágának ősi titka, II. rész.) 
 
Röviden összefoglalva, a tudatosságváltás lépéseinek és különböző élményeinek 
lenyűgöző sorozatán fognak benneteket keresztülvezetni. Az ösvény már előre rögzítve 
lett a DNS-etekben. Nem kell semmit sem megtanulnotok, mivel ez teljes egészében az 
emlékezés folyamata. Ha teljes mértékben belépsz majd a 4. dimenzióba, a legnagyobb 
probléma az lesz – amit a legtöbben a Földön még nem értenek - , hogy TE teremtesz 
meg mindent a világodban. Igen, te vagy a Teremtő. Sajnos nem tudom ezt részletesen 
megmagyarázni most, mert jelen keretek között ez túlságosan szerteágazó lenne.   
 
Ebben az új világban te egy kisbaba vagy, és amíg a szeretet állapotában maradsz és 
szépséget látsz mindenütt magad körül, addig minden rendben lesz, mivel ez az, amit 
teremtesz. De ha belemerülsz a félelembe, bármi, amitől félsz, megtestesül – elpusztít 
téged és visszaküld a 3. dimenzióba, ahonnan jöttél. Innen pedig tovább leszel küldve 
az univerzum egy másik részébe, hogy ott folytasd tovább a fejlődési folyamatodat. 
Nincs menny vagy pokol, csupán az létezik, amit megteremtesz. 
 
Ezért annyira fontos, hogy mentesek legyünk a félelemtől és tudjuk, hogy a Forrás Fiai 
és Lányai vagyunk. Ha ezzel tisztában vagy, a tudatosság átalakulása akkor sem lesz 
könnyebb, de összehasonlíthatatlanul kellemesebbé válik. Higgy és bízz önmagadban, 
és megérted majd annak igazságát, aki valójában vagy. 
 

K A mindennapokban hogyan tudunk magunkon segíteni? Hagyjuk magunk 

mögött a modern életvitelt? Meditáljunk? Van valami különleges, amit érdemes 

megtennünk az ügy érdekében? 
 



5 
 

V Ami engem illet, én két világban élek. Az egyik a mindennapi világunk, amit 
mindannyian ismerünk, amelyben én is azzal a tudattal élek, hogy mindig is létezni fog. 
Kifizetem a számláimat, szeretem és gondját viselem a családomnak és próbálok 
segíteni, ahol csak tudok. Úgy készülök a jövőre, mintha a Földön örökké tartana az élet.  
Az ősi időkben ezt így fejezték ki: „Hozz vizet és apríts fel fát.”  
 
Ugyanakkor tudom, mi következik és legbelül készülök rá. A külső világban vajmi 
keveset tudunk tenni, aminek bármi jelentősége lenne a változás folyamata során. Ha 
egy gödröt ásol a földbe, hogy vizet és élelmet tudj tárolni, az nem egy rossz ötlet, de 
kérlek, értsd meg, nem igazán segíti elő azt a pillanatot, amikor interdimenzionálissá 
válsz. 
 
A meditáció a legfontosabb cselekvés, amit érdemes rendszeresen végeznetek. A 
meditáció egyáltalán nem azt jelenti, hogy ülsz és bámulsz a sötétbe, annál sokkal, de 
sokkal több. A cél az, hogy felismerd önnön isteni lényedet. Másokat pedig azzal tudsz 
leginkább szolgálni, hogy szereted és segíted őket, hogy ők is emlékezni tudjanak 
önmagukra. Ez segít majd Neked is magasabb tudatszintre lépni. 
 
Éljetek a szívetekben, ne pedig az elmétekben. A szívetekből kiinduló szeretet révén 
kapcsolódjatok össze a Föld szívével. EZ A KULCS. A maják úgy hiszik, hogy a 
szívünket a Nap szívével is össze kell kapcsolni. 
 
Amikor ily módon kapcsolódtok a Föld szívéhez, létrehoztok magatokban egy olyan 
rezgést, amit Földanya felismer és ezáltal nyertesek lesztek az Élet nevű játékban. 
Ahogy a dimenzióváltás megkezdődik, vagy amikor a pólusváltás zajlik, semmit sem kell 
tennetek. Földanya tud rólatok és minden körülmények között meg fog védeni, mivel 
biztosan tudja, hogy túlélők vagytok, akik az „Egy Szív Lények” közé tartoznak és 
megkezdik majd utazásukat a csillagokon túl. Az Új Emberiség Születése tényleg olyan 
egyszerű és természetes, mint amikor te magad megszülettél ebben a világban. 
 
Itt az idő az örömre és az ünneplésre. Amikor az emberek összeesküvések miatt 
aggódnak, félelemben és reménytelenségben élnek, öleljétek meg őket, hadd érezzék a 
ti rezgéseteket. A szeretetetek rezgése Földanya szeretetével elvegyülve az a vibráció, 
amely gyógyulást hoz a lélek sötétségébe. 
 

K Mikor került sor a moorea-i és a sedonai szertartásokra? 
 
V A moorea-i ceremóniát 2008. január _____-én, a végső sedonait pedig 2008. 
február ____-én végeztük el. Mindkét időpontban holdfogyatkozás volt. 
 

K Mi a helyzet Agarthával és a Homorú (Belső) Földdel? Ők segítenek majd 

nekünk? 
 
V A Belső Föld valóban létezik, bár erről igen kevesen tudnak. Az a helyzet, hogy 
az utóbbi két évben, 2009 és 2010 folyamán még a tudomány is elkezdte megváltoztatni 
az erről a lehetőségről vallott felfogását. Most annyit mondhatok, hogy az agarthaiakkal 
kapcsolatos tudásunk rendkívül korlátozott, és igen, úgy hiszem, hogy ők jobban fognak 
támogatni minket, mint bármely más lények csoportja – és valószínűleg más módon, 
mint az emberi faj szülőatyjaként szolgáló szíriusziak. Az első csoport, akiket említettem, 
ők az “I.T-k” (Belső Föld-béliek, angolul Inner-Terrestrial) és a másikak “E.T-k” 
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(földönkívüliek, angolul Extra-Terrestrial), akik a Szíriusz-B csillagból jöttek, ami tőlünk a 
harmadik bolygó.  
 
A következő előadás, amelyet tervezünk (és remélhetőleg Isten is) egy az egyben 
ezekről a lényekről fog szólni, akik a Föld belsejében élnek. Rengeteg információ van 
erről, sőt, videók és fotók is készültek róluk, valamint egy felvillanyozó üzenet is 
származik tőlük. Több millió évvel idősebbek, mint mi, saját fivéreikként és nővéreikként 
tekintenek ránk, és szeretnék felhívni a figyelmünket arra, kik is vagyunk valójában. 
Számíthattok rájuk, és arra, hogy mellettünk lesznek, amíg véghezvisszük az 
átalakulást. 
 

K Ha a háló már a helyére került, akkor az már azt jelenti, hogy nem is lesz 

pólusváltás, vagy legalábbis nem olyan radikális formában, illetve az átmenet 

gyengédebben fog lezajlani? 
 
V Erre a kérdésre csak maga Földanya ismeri a valódi választ. Amikor kapcsolatba 
léptem vele, megkérdeztem, hogy a pólusváltás lehete-e könnyebb a felszínen élők 
számára. Azt válaszolta, hogy minden új élet erőszakosan születik meg, ez alól az új 
emberiség születése sem lesz kivétel. Az ember számára nehéz megérteni vagy 
egyáltalán felfogni ennek az okait. Amit tenned kell, csupán annyi, hogy nézd meg a 
kitörő vulkánt és látni fogod a megszülető új életet. 
 
A maják szerint az utolsó két pólusváltás idején (kb. 13.000, illetve 26.000 évvel ezelőtt) 
meglehetősen nehéz volt túlélni. Emlékeznek rá. A legutóbbi alkalommal Atlantisz 
egyetlen éjszaka alatt  süllyedt el kb. 10 millió haldokló emberrel a felszínén – nem az 
én tisztem ezt eldönteni. Kérlek, lépjetek kapcsolatba Földanyával, és talán meggondolja 
magát. 
 
A válaszaitól függetlenül azt tanácsolom, ha szabadok akartok maradni és nem 
szeretnétek megtapasztalni az erőszakot, maradjatok kapcsolatban Földanya szívével a 
szereteteteken keresztül és a TI osztályrészetek a béke lesz az átmenet során. 
 
Még egyszer szeretném hangsúlyozni, ne aggódjatok a külső (fizikai) világ miatt. Át fog 
alakulni, mint ahogyan ti is, kívül és belül egyaránt.  Amikor mindennek vége lesz, TI egy 
új világban fogtok megszületni és az élet is újjászületik. 
 
Ne figyeljetek a sötétségre. Figyelmeteket irányítsátok a körülöttetek lévő szépségre, 
lássátok a szeretetet azok szemében, akiket szerettek és fel fogtok emelkedni a 
szépség és szeretet világába. Legyetek hálásak az életetekért és az Élet is hálát ad 
majd NEKTEK. 
 
Tudom, hogy még rengeteg kérdés felmerül bennetek, de egyszerűen nem tudom 
mindet megválaszolni. Ha válaszokra vágytok, éljetek a szívetekben, a szívetek belső 
kis terében. A szív terében rejlik a válasz minden kérdésre. 
 

Remélem, hogy AZ ÚJ EMBERISÉG SZÜLETÉSE címmel tartott előadás segít nektek 
abban, hogy emlékezzetek, kik is vagytok, miközben egy gyönyörű új világban születtek 
meg. 
 
Köszönöm, hogy bátran követitek a szíveteket. 
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Szívemből,   
Drunvalo  


