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Az álom igen különös tudati működés eredménye. Sokan próbálkoztak meg azzal, hogy
megfejtsék titkát, illetve ma is léteznek álomfejtők, akik úgy gondolják, hogy ismerik az álombeli
szimbólumokat. Bár én soha nem jártam álomfejtőnél, egyes fórumokon olvasva írásaikat,
illetve az általam ismert emberek elbeszéléséből úgy gondolom, hasznos lehet, ha írok róla pár
fontos dolgot.

Az alvás igazi funkciójára még nem jöttek rá a kutatók, s valószínűleg addig nem is fognak, míg
pusztán testi értelmet akarnak keresni neki. Alvásra azoknak van nagyobb szüksége, akik
kettősségben élnek és a testnek szüksége van a tudati kontroll kikapcsolásához annak
érdekében, hogy elvégezhesse legfontosabb, a túlélést segítő funkcióit. Az alvás tehát egy
védelmi mechanizmus.

Alvásközben születik az álomtevékenység, amelynek célja, hogy rendezze az ébrenlét alatt
szerzett élményeket a tudatban. Ez jelentheti az élmények tárolását (hosszú távú memória
megszerzése), de jelentheti az élmények érzelmi töltésének simítását is. Ennél fogva az
álomban az érzéki élményeken (pl.: vizuális élmény) túl, megjelenhetnek a fel nem dolgozott
vágyaink, félelmeink, a tudatban megvalósulásra váró képzeteink, sőt Isteni feladataink is,
amelyet nem biztos, hogy az 5 érzékszervünkkel érzékelünk.

Az álmokban keveredik a valóság és az illúzió, ráadásul ezeknek álombeli megjelenése nem
közvetlen módon, hanem az általunk ismert szótár, szimbólumok segítségével. Az is illúzió
lenne, ha elhinnénk, hogy lelki törvényeket nem ismerő ember képes lenne egzakt álomfejtést
produkálni, az is illúzió lenne, ha ez az ember valóban segítő információkat tudna átadni az
álmot látó embernek. Nincs egyetemleges szimbólumrendszere az álomfejtésnek. Azáltal
lehetséges egyetemessé tenni, ha hamis tanítók elhitetik veled, hogy az egyes szimbólumok mit
jelentenek a te álmodban. Példának okáért nekem a kard nem jelent agressziót, hanem egy
eszközt, amellyel az emberek az igazságért küzdenek (ki-ki a magáért).

Az álom illúzió az illúzióban. Az az ember, aki a valóságban is illúzióban él (akárcsak az
álomfejtő), vajon nem illúzió-e annak az álma is? Szerinted, miért tiltja a Biblia az álomfejtést?
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Nem Istenért, hanem te érted, hogy ne keveredj általa még nagyobb illúzióba és meglásd a
valóságot. A hamis álomfejtők csak tetőzhetik az illúzió hatását, mert hamis útmutatásaikkal
olyan hamis dolgokat hiszel el, amelyek nem segítenek ugyan boldognak lenni, de tudatodat
beszűkítik és nem fedezed fel a benned rejlő valóságot. A fájdalomtól való félelem démona,
amely az embert olyan utakra téríti, amelyben nem kell szembenézni saját magával, hanem
olcsó (vagy éppen drága?) pénzen vett illúzióban megnyugszik és elveszi figyelmét a fájdalom
okáról.

Vannak természetesen valósághű álmok is, amelyben az élet üzen, hogy figyelj oda. Nagy
kegyelem ez Istentől. Az ilyen álmok viszont nem a fájdalmaidról, és nem a vágyaidról szólnak.
Arról ismerheted meg őket.

Ha ébren is álmodsz, előbb ébredj fel, hogy lásd meg a valóságot, merj szembe nézni
félelmeiddel és ismerd meg vágyaidat. Valóban igazak? Vagy csak félsz önmagadban boldog
lenni és ezért van szükség rájuk? Döntsd el te magad. Ha felébredsz, nincs szükség többé
álmaid megfejtésére, mert az álmaid tiszták és világosak lesznek. Ha pedig ébren is álmodsz,
és ebben az álomban alszol el, s álmodsz tovább, vajon milyennek látod majd azt az illúziót,
amelyben élsz, ha felébredsz? Ha nem leszel tőle boldog, akkor botránkozz meg benne, és
vesd el az életedből az ámítás démonát. Az illúzió segít, hogy kisebb fájdalommal éld át a
valóságot, azonban ha körülszőtt téged, el nem enged. A Sátán nem nyíltan támad ellened, sőt
elhiteti veled, hogy érted van és segít neked, azonban soha nem volt benne igazság, így
embergyilkos volt kezdetektől fogva, amikor az első emberpárt megtévesztette. Aki viszont
kardot hoz ellened, attól megrettensz, mert az gondolod, hogy az ellenséged, pedig menekülést
ő hozhat neked. Ébredj fel!
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