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Natre, a painter whose work invokes an inner code within the 
observer, has offered her support by selling her painting, Birth 
of the Goddess, (70X50 canvas oil painting) and donating the 
proceeds to the conference. The painting will be officially han-
ded over to the buyer in a joyous ceremony that will take place 
on October 18 in Gólyavár.

The reason I offered this painting of mine to the internatio-
nal conference of Spread the Word about Soul is because this 
painting expresses that wonderful transformation and rebirth, 
which many of us are now participating in, regardless of gender.
This coded painting represents a deep calm and a purified birth, 
and it displays a joyous moment of clarity. Thus the Goddess 
was born, and with it was born a quality of female energy. 
Conflict has ceased and the feeling of separation has dissolved. 
The newly born soul is floating between heaven and earth, and 
from within the world it is uniting the two, thus there is no 
duality. A sea of emotion surrounds it, but it does not stick to 
anything.
This is a time of stillness and tranquility of crystal energy mo-
vement with the peace that its wide-open wings provide. The 
joy and openness and the endless possibilities are reflected in 
the magic of the various colors. On the other hand, if the pa-
inting is turned upside down (rotated 180 degrees) we can see 
a women who is self-sustaining, and yet, grounded on earth. 
Around her, the fire is still burning, with a pressure to give 
birth. The painting’s uniqueness is that it shows the Souls alter-
native state from the two perspectives, and so, the experience of 
its multi-dimensional nature becomes possible and complete.
Each one of these coded oil paintings are finger-painted, so in 
this way the heavenly message is burned into the canvas.

Natre

Natre kódfestő Az Istennő születése (70×50 vászon, olaj) című 
festményének eladási árát ajánlotta fel a konferencia támogatá-
sára. A festmény ünnepélyes átadására október 18.-án kerül sor, 
a Gólyavárban.

Azért ezt a festményemet ajánlottam fel a nemzetközi lélek-
konferenciára, mert talán ez a kép fejezi ki a legjobban azt a 
gyönyörűséges átalakulást, újjászületést, amiben most nagyon 
sokunknak részünk van, nemtől függetlenül.
Egy mély nyugalommal kiteljesedett, letisztult születést, öröm-
teli pillanatot jelenít meg ez a kódkép. Megszületett tehát, és 
helyére került az Istennő, a női energiaminőség, feloldódott,  
és megszűnt a harc, az elkülönültség érzése. Nincs duális vi-
lág, ég és föld között lebeg – a megszületett lélek –, magában 
mintegy egyesítve e kettőt. Tengernyi érzelem veszi körül, de 
semmibe sem megtapadón. Egyszerre van jelen a mozdulatlan-
ság nyugalma és a szélesre tárt kristályenergia-szárnyak mozgá-
sának békéje. A színek varázslata a bennük lévő változatosságot, 
sokoldalúságot, lehetőségeket, örömöt és nyitottságot tükrözi.  
Ezzel szemben, hogyha fejjel lefelé (elfordítva 180 fokkal) néz-
zük a festményt, egy földön álló, magát stabilan megtartó nőt 
látunk ugyan, de önmagába zártan. Körülötte még ég a tűz, 
feszíti valami megszületendő. A festmény különlegessége, hogy 
a két nézőpontból a lélek más és más állapotát mutatja be, de 
éppen ezzel teszi átélhetővé a folyamat multidimenzionális tel-
jességét. 
Az olajjal készült kódképek mindegyike ujjal készül, így a vá-
szonba mintegy beleég az égi üzenet.

Natre
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Program | Lecture Timetable

Az emeleten Balogh Ádám „Az ébredés illatai” című kiállítása  
mindhárom nap megtekinthető. 

A festményekhez Herbály Gizella komponált illatokat.

On the floor the exhibition „Scents of Awakening” by painter  
Ádám Balogh can be visited during the three days of the conference. 

Gizella Herbály composed scents for the paintings

(www.adambalogh.com, www. esszenciakhaza.hu)

13.30–13.40 Megnyitó | Opening

13.40–13.55 Natre/Navago film

13.55–14.55 Csókay András | András Csókay
Személyes megtapasztalások a lélek működéséről
Personal Experiences on the Operation of the Soul

14.55–15.55 Darnói Tibor | Tibor Darnói
Felemelkedés és tudatváltás az ősi magyar világkép szerint
The Forthcoming Paradigm Shift in Consciousness, According to 
Ancient Hungarian World View

15.55–16.15 Szünet | Break 

16.15–17.15 Nurit Oren
A Lélek: Elveszett? El van rejtve? Ellopták?
The Soul: Is it lost, hidden or stolen?

17.15–18.15 Born Gergely | Gergely Born
A lelkesség és lelketlenség útjai – A magyar lélekküldetés
The Soulful Path and the Soulless Path – The Mission of the 
Hungarian Soul

18.15–19.15 Enrico-koncert | Enrico-concert

2015. október 16.



9.30–9.35 Bevezető | Introduction

9.35–9.50 Natre/Navago film

9.50–10.50 Sharif Horthy | Sharif Istvan Horthy
Subud-tapasztalat: Lélek-tréning
The Subud Experience: The Training of the Soul

10.50–11.50 Frecska Ede | Ede Frecska
A lélek fürtje: természeti népek tanítása a lélek hármasságáról
„The Soul Cluster. The Native People’s Teaching of the Trinity of 
the Soul.”

11.50–12.10 Szünet | Break

12.10–13.40 Ludmila Sztrelnikova
A lélek felépítésének titkai
Secrets of the Soul

13.40–14.40 Ebédszünet | Lunchtime

14.40–15.40 Grandpierre Atilla | Atilla Grandpierre
Lélek és Világegyetem
The Soul and the Universe

15.40–16.40 S. Székely Attila | Attila S. Székely
Egy új tudatfogalom
A New Concept of Consciousness

16.40–17.00 Szünet | Break

17.00–18.00 Izsó Nóra Sofia | Nora Sofia Izsó
Lélek: Az eredendő energia
The Soul: The Inherent Source Energy

18.00–19.00 László Ruth | Ruth László
A léleklabirintustól a psychosophiáig
From the Labyrinth of the Soul to Psychosophie

19.05–19.40 Enrico-koncert | Enrico-concert

9.30–9.35 Bevezető | Introduction

9.35–9.50 Natre/Navago film

9.50–10.50 Dienes István | István Dienes
Az Élő Hologram – A lélek és a lelki folyamatok lehetséges fizikai 
leírása
The Living Hologram – The Possible description of the Soul and 
its processes

10.50–11.00 Szünet | Break

11.00–12.00 Jakab István | István Jakab
A lélek az élő vízben él The Soul Lives in Live Water

12.00–13.00 Fülöp Szabolcs | Szabolcs Fülöp
„Légy egy fűszálon a pici él, és nagyobb leszel a világ tengelyénél”
„Be a little point on a blade of grass, and you will be greater than 
the axis of the world.”

13.00–14.00 Ebédszünet | Lunchtime

14.00–15.00 Duba Ibolya | Ibolya Duba
Lélek által élek Living By the Holy Spirit

15.00–16.00 KV. Suresh
„Kis hal a hatalmas óceánban”
“Small fish in this great ocean”

16.00–16.20 Szünet | Break

16.20–18.00 Karma Tanpai Gyalchen Rinpocse
Az egyetemes szerető szív és az isteni bölcsesség mint a lélek és az 
egész világ megtisztítója, átalakítója
Universal loving heart and divine wisdom for the purification 
and divine transformation of the soul and the entire world 

18.00–19.00 Enrico-koncert | Enrico-concert
Natre „Az Istennő születése” című festmény ünnepélyes átadása 
The painting „Birth of Goddess” by Natre will be ceremonially 
delivered

2015. október 17. 2015. október 18.



Born Gergely | Gergely Born
A lelkesség és lelketlenség útjai - A magyar lélekküldetés
Mit jelent a „lelkesség” és a „lelketlenség”? Hogyan formáló-
dik e két létállapot, mi a forrása és mi az útja és küldetése az 
elszámolás idején? A magyar lélek, mint küldetés. Egy különös 
„lélek-kutatás” összefüggései és következtetései.
Born Gergely művelődéstörténész

The Soulful Path and the Soulless Path - The Mission of the Hun-
garian Soul.
What is the meaning of „soulfulness” and „soullessness?” How 
do these two types of existence take form? What is their source, 
and what is their mission on judgement day? The Hungarian 
soul, as a mission. Conclusions of a unique „soul research.”
Gergely Born Culture Historian

Csókay András | András Csókay
Személyes megtapasztalások a lélek működéséről
Lelkiismeret. Ha tagoljuk a szót: lelkünk ismerete. Mi van ott 
legbelül az agyunkon túl? Az agyhalottakkal kapcsolatos meg-
tapasztalások egyértelműen rámutatnak arra, hogy az embe-
ri személy nem az agyban van. Az emberi személy a lélekben 
van, ettől minden ember egyedüli alkotása Istennek, nem lehet 
beszélni az emberről mint fajról, csak mint személyről. Hogy 
igazán megismerjük a valós „én”-t, ami bennünk van és halha-
tatlan, ahhoz hosszú meditáción keresztül vezet az út, és nem 
biztos, hogy az életed végére megérkezel. Ezt az utat a rendkí-
vüli megpróbáltatások, szenvedések lerövidíthetik, ha kellő nyi-
tottsággal viseled. Ha kifelé élsz, kevés az esély, hogy megismerd 
a lelked. Ha befelé indulsz, megkaphatod ezt a kegyelmet. Az 
igazi örömöt csak ott a lelked mélyén találod meg, abban, aki 
megteremtett minket személynek.
Csókay András agysebész

Personal Experiences on the Operation of the Soul
Conscience - lelkiismeret in Hungarian – if you analyse this 
word, it means the knowledge of our own soul. What is it that 
exists deep inside, beyond our brains? When research is done 
on brain-dead people, it shows that the human being and its 

personality are not in the brain. The human personality is in 
the soul, and because of that, every person is God’s unique crea-
tion. So, we cannot speak of humanity as a species, but only as 
individual people. To really get to know the real „I,” which is 
within us and is immortal, we have to tread the long path of 
meditation, and we may still not arrive by the end of our life. 
This long road can be shortened by extraordinary hardships 
and suffering, providing you approach it with enough open-
ness. If your life focus is external, there is little chance to get to 
know your soul. If you go inside, you can receive this grace. The 
real joy can only be found in the depth of your soul, by the One 
who created us as humans.
András Csókay Brain Surgeon

Darnói Tibor | Tibor Darnói
Felemelkedés és tudatváltás az ősi magyar világkép szerint
A világ ma alá-fölérendeltségű hierarchiába rendezett. Ebben 
minden kettősség ellentétpárok formájában nyilvánul meg, 
amelyben az energiák ellentétes irányúak, ezért gyengítik, ki-
oltják egymást. Ez a szembenállás hatja át a tudatot is. Ez a 
polaritás, a „vagy-vagy” világa, mely örök konfliktust tart fenn, 
s elkülönülést hoz.
Az ősi magyar szellemiség viszont mellérendelő rendszerben 
szemléli a világot. Ebben szembenállás helyett együttállás van, 
ahol az energiák is párban állnak és erősítik egymást, össze-
adódnak. Ez valódi dualitás, az „is-is” világa, az együtthatás 
megvalósításának útja. Csak így kerülhet helyére a női minőség 
és energia is. Nyelvünk és lelkületünk is e mellérendelő világ-
képpel átitatott, s mégsem élhetünk e szerint. Ez okoz zavart 
gondolkodásban, lélekben, identitásban. Az ősi magyar szelle-
miség ismeri a kulcsot, miként lehet megvalósítani a kettősség 
világának egy finomabb rezgésű, emelkedettebb szintjét, egy 
magasabb tudatosságot.
Darnói Tibor orvos, spirituális gyógyító

The Forthcoming Paradigm Shift in Consciousness, According to 
Ancient Hungarian World View
The world today is organized in a ”higher and lower” hierarchical 
order. This duality manifests itself in the form of pairs of op-
posites, which weaken and cancel each other out, and, therefore 
bears an inherent conflict within itself. This opposition is also 
embedded within the mind. The polarity of the „either-or” world 
maintains a perpetual conflict, and brings about separateness.

A konferencia előadói | Speakers



The ancient Hungarian spirit, however, observes the world in a 
system of connectivity. Instead of being in opposition, there is 
a ”standing together,” where the energies are cumulative, since 
they are aligned and, thereby, reinforcing each other. This is 
the ”primary duality,” in which the „as this, so is that” world 
becomes applicable on the road to co-creation. This is the only 
way that the female quality and energy can find its proper place. 
In spite of the fact, that the Hungarian language and spirit are 
saturated by this ”standing together” worldview, we can’t seem 
to be living accordingly. The ancient Hungarian spirit has the 
key, as to how to achieve a higher consciousness, and a higher 
level of a more refined version of duality.
Tibor Darnó, Medical Doctor and Spiritual Healer

Dienes István | István Dienes
Az Élő Hologram – A lélek és a lelki folyamatok lehetséges fizikai 
leírása
„Az anyag léte és eredete egy olyan erőnek tulajdonítható, mely 
rezgésbe hozza és összetartja az atomot felépítő részecskéket. Eme 
erő mögött egy értelemmel bíró tudat létezését kell feltételezzük. 
Ez az elme nem más, mint a látható anyagot létrehozó mátrix”
Max Planck
Az elmúlt évtizedekben az elméleti fizikai berkeiben több olyan 
modell is napvilágra került, melyek révén a Planck által fent 
idézett „elme-mátrix” egészen pontosan megadható. JElőadá-
somban csokorba szedve szeretném tömören felvázolni ezeknek 
az elképzeléseknek az elvi hátterét, melynek végén bemutatnám 
az általam kidolgozott „tudat-holomátrix” vagy „élő hologram” 
elvnek elnevezett modellt, ami a felsorolt leírások egységes ér-
telmezését teszi lehetővé. Ez pedig nem kevesebbel kecsegtet, 
mint a lélek és a lelki vagy tudati folyamatok következetes, tu-
dományos megadását, ezen belül is az öntudat és a lélek minő-
ségének a természet működésében betöltött alapvető szerepét.
Dienes István, Stratégiakutató Intézet, Budapest, Tudatkutatási 
és elméleti fizikai kutatócsoport

The Living Hologram – The Possible description of the Soul and 
its processes
“All matter originates and exists only by virtue of a force which 
brings the particle of an atom to vibration and holds this most 
minute solar system of the atom together. We must assume 
behind this force the existence of a conscious and intelligent 
mind. This mind is the matrix of all matter.” 
Max Planck

Much has been uncovered in recent decades, as a result of 
which, the above-quoted Max Planck’s “Mind Matrix,” has be-
come even more relevant and accurate. In my live presentation 
I would like to briefly outline the theoretical background of 
these ideas, and at the end of it, I would like to introduce the 
model that I have developed, „The Concsious-holomatrix,” or 
it could be called „The Living Hologram.” This model enables 
the subject matter to be universally comprehended. This prin-
ciple promises nothing less than the scientific definition of the 
soul and its processes, and within it is revealed the role of self-
consciousness and the quality of soul and its contribution to 
the works of nature.
István Dienes, Strategic Research Institute, Budapest
Consciousness and Theoretical Physics Research Group

Duba Ibolya | Ibolya Duba
Lélek által élek
“Mert akiket az ISTEN LELKE vezérel, azok az ISTENNEK fiai.”
Új szöv. Róma 8:14
Duba Ibolya kozmikus trubadur

Living By the Holy Spirit
“For as many as are led by the Spirit of God, they are the Sons 
of God.”
Romans 8:14
Ibolya Duba Cosmic Troubadour

Frecska Ede | Ede Frecska
„A lélek fürtje: természeti népek tanítása a lélek hármasságáról.”
Frecska Ede pszichiáter

The Soul Cluster. The Native People’s Teaching of the Trinity of 
the Soul.
Ede Frecska Psychiatrist

Fülöp Szabolcs | Szabolcs Fülöp
„Légy egy fűszálon a pici él, és nagyobb leszel a világ tengelyénél”
Tapasztalatom szerint mindenki számára van a földön egy olyan 
táj, amelynek lelke összekapcsolódik az ő és rajta keresztül csa-
ládja lelkével, és segít a mindennapok egyszerűségében átélni a 



világegyetem óriási dimenziójával való egységet.
Fülöp Szabolcs református lelkipásztor, gazdálkodó

„Be a little point on a blade of grass, and you will be greater than 
the axis of the world.”
In my experience there is place on this planet, which has a soul 
that is connected to your soul and to the soul of your family, 
and it helps one to experience the simplicity and the oneness 
with all the vast dimensions of the universe.
Szabolcs Fülöp, Protestant pastor, farmer

Grandpierre Atilla | Atilla Grandpierre
Lélek és Világegyetem
A lélek meghatározása: az egyes szám első személy érzésvilága, 
amelynek két alap-pillére az életösztön és az ’én’. 
Az életösztön az egyetemes életelv az egyes szám első személy, 
az ’én’ számára. 
A Kozmikus Tudat, a szervezetet irányító tudat és az egyéni ön-
tudat viszonya. 
A lélek tökéletessége. 
Az egyéni lélek halhatatlansága. 
A lélek ismerete a legnagyobb erőforrás életünk kiteljesítése szá-
mára. 
A lélek és a Világegyetem legbensőségesebb kapcsolatának titka.
Grandpierre Atilla csillagász

The Soul and the Universe
The definition of soul: the feelings of the first person singular, 
which has two basic pillars of the life, the instinct and the ‚I.’
From the perspective of the ’I,’ instinct is the universal context.
The Cosmic Consciousness is the relationship between the con-
sciousness of the human body and personal awareness.
The perfection of the soul.
The immortality of the individual soul.
Knowledge of the soul is the greatest resource for the full reali-
zation of our lives.
The secret of the intimate relationship between the Universe 
and the soul.
Atilla Grandpierre, Astronomer

Sharif Istvan Horthy
Subud-tapasztalat: Lélek-tréning
Az előadó saját tapasztalatai alapján fogalmazza meg gondola-
tait a lélekről, és  mindennapi életünkre gyakorolt hatásáról. 
Megosztja a Subud spirituális tréninggel kapcsolatos tapasztala-
tait, amelyeket részben tanulmányai során, részben a későbbi-
ekben gyűjtött, amikor a Subud alapítójának társául szegődött.
Sharif István Horthy fizikus

The Subud Experience: The Training of the Soul
The speaker will use his own experiences to draw conclusions 
about the soul and how it interacts with our everyday life. These 
include his experience of the Subud spiritual training, which he 
encountered while still at school and his later association with 
the founder of Subud.
Sharif István Horthy Physicist 

Izsó Nóra Sofia | Nora Sofia Izsó
Lélek: Az eredendő energia
A materiális tudomány mély paradoxona, hogy a saját keretein 
belül értelmezhetetlen jelenségeket éppen az ősi misztikus ta-
nok képesek megvilágítani. Ilyen például a lélek kérdése, amit 
a modern pszichológia negligál a definiálandó tételei közül, de 
ezzel valójában a tudománya tárgyát hagyja megválaszolatlanul. 
Hermész Triszmegisztosz ősi tételei ezzel szemben világos ér-
telmezést nyújtanak a lélekről és nem csupán emberen belüli, 
de azon túli, az egész Univerzumot belülről átható energiaként 
írják le. Ha figyelembe vesszük a mai tudomány véleményét, 
miszerint a Kozmosz tudattermészettel bír és a fizikai okság bi-
zonyítottan nyitott az emberi elme világára, akkor nagyon is 
izgalmasan sokatmondó a hermetikus megközelítés…
Izsó Nora Sofia Klinikai szakpszichológus, kozmopszichológus.

The Soul: The Inherent Source Energy
The paradox of the science of matter, which is considered to 
be an incomprehensible phenomenon, cannot not be under-
stood within its own constraints, but rather through the light 
that is shed upon it by mystical teachings. For example, the 
question of soul is considered by modern psychology to be too 
insignificant to warrant a definition, which leaves its principle 
subject unanswered. In contrast to this, the ancient definitions 
by Hermes Triszmegisztusz, provide a clear understanding of 



the soul, not only in humans but beyond! He describes the soul 
as a universally penetrating energy.
If we take into consideration science’s current stand, that the 
cosmos is conscious, and the fact that the effects of physical 
causality on the human mind have been proven, we find the 
hermetic approach exciting…
Nora Sofia Izsó, Clinical Psychologist, Cosmo Psychologist

Jakab István | István Jakab
A lélek az élő vízben él
A víz tökéletesen szemlélteti a világunkban lejátszódó kvan-
tumjelenségek lefolyását. A kvantumszemléletet követve, az 
élőben a test vízkészleteinek megfigyelőjeként létrejövő hatást a 
gondolat képezi. Gondolatrezgéseink folyamatosan átalakítják, 
módosítják az élőben a vízstruktúrák információ tartalmát. Az 
élő víz vizsgálata az élőben azzal jár, hogy a megfigyelő eszköz, 
amit a rendszerbe viszünk, ugyanúgy hatással lesz az élőben 
zajló eseményekre, esetleg alapvetően befolyásolva az ott zaj-
ló eseményeket. Az élőt kívülről folyamatosan érik behatások. 
Ezek információ formájában megjelennek a test vízkészleteinek 
struktúrájában.
Az élőben az alapgondolat rezgése a harmónia – béke – szeretet, 
mely azt eredményezi víznyelven, hogy a belső irritáció szintje 
alacsony. Egyre tömörebb, stabilabb szerkezetek alakulnak ki 
(negatív entrópia). Ezen az energiaminimumon „meghallha-
tók” a külső információk. Ezek érkezhetnek bőrünkön keresz-
tül, csontrendszerünk alacsonyfrekvenciás antennáin keresztül. 
Intuitív jobb agyféltekénken át a kollektív tudattalan végtelen 
információ halmazából.
Jakab István természetgyógyász

The Soul Lives in Live Water
Water perfectly demonstrates the quantum phenomenon oc-
curring in our world. It is the thoughts of the observer that 
effect the water that is encapsulated within the living organ-
ism. The frequency of our thoughts continuously convert and 
modify the information contained in water. The observer does 
not only influence what takes place within the live organism, 
but could also bring about dramatic changes in the events of 
human life. Living organisms are consistently being influenced 
by outer factors. All this information affects the structure of the 
water in the body.

The basic thought vibration is harmony – peace and love - 
which means, in the „language of water,” that internal irritation 
if very low. More and more condensed and stable structures 
are being created (negative entropy). In this lower-vibrational 
energy it is possible to „hear” external forms of information. 
These could arrive through our skin and via the low-frequency 
antennas of our skeletal system. They are coming through our 
intuitive right brain from the infinite information of the col-
lective unconscious.
István Jakab, Natural Healer

Nurit Oren
A Lélek: Elveszett? El van rejtve? Ellopták?
A velünk született vágy 
A meglepetés! Ki az útonálló?
És a kutatás eredménye? A legnagyobb meglepetés!
Na jó most már tudom... de mit csináljak vele?
Hogyan lehetsz mindentudó anélkül hogy tudnál valamit?
Nurit Oren, CPCC (diplomás kanadai Co-Active Coach), Ma-
nagement/Leadership és Transformation Guide

The Soul: Is it lost, hidden or stolen?
Our innate need to find our original being
The surprising thief that robs our intention
The even more surprising outcome of our quest
What do we do with what we know?
How to be all-knowing without knowing anything?
Nurit Oren, CPCC (Canadian Certified Professional Co-Active 
Coach), Management/Leadership and Transformation Guide

László Ruth | Ruth László
A léleklabirintustól a psychosophiáig
A lélek: belső végtelenségünk, maga az élet bennünk.
Lelkünkkel kapcsolódunk a lét végtelen életáramához a múlan-
dó formákon keresztül, a születés és halál létforgatagában, idői 
és téri útvesztőkben, sorsban, személyiségben, történetben és 
történelemben.
Lelkünkkel ismerhetjük meg a Teremtő által lelkünkbe írt lét-
titkokat.
Lélek által ébredünk öntudatra a filozófián, asztrológián, teo-
lógián, holisztikán át a psychosophiáig, bölcs szívhez jutván.
László Ruth holisztikus pszichológus



From the Labyrinth of the Soul to Psychosophie
The soul: our inner infinite, life itself in us.
Through our ephemeral form, our soul connects to life’s infinite 
force, and to the whirlwind of birth and death, getting lost 
in time, space, destiny, personality, history and current events. 
With our soul, we can get to know the existential secrets that 
the creator wrote in our soul. Through the soul, we can wake up 
to who we are, with the help of philosophy, astrology, theology, 
and holistic knowledge, and to psychosophie, becoming wise-
hearted in the process.
Ruth László, Holistic Psychologist

K. V. Suresh
„Kis hal a hatalmas óceánban”.
Amit nem lehet megmérni és kikísérletezni, amit csak megta-
pasztalni és érezni tudunk, azt nevezem én léleknek / istennek / 
az univerzum lelkének.
K.V. Suresh indiai spirituális tanító

“Small fish in this great ocean”     
That which cannot be experimented and measured, which can 
be experienced and felt, I call it as the soul/god/ spirit or the 
universe. 
Dr. K V Suresh (Sureshji) spiritual master from India.

Ludmila Sztrelnikova
A lélek felépítésének titkai
Az előadó a Legfelsőbb Kozmikus Tudat Rendszereiből szár-
mazó információk alapján fogalmazza meg a lélek mibenlétét, 
felépítését, ismerteti azokat a tényeket, amelyek az emberi lélek 
meglétét bizonyítják. Rávilágít arra, hogy mi történik a lélekkel 
a fizikai test halála után, hogy mi szükség van a vallási szertar-
tásokra, és megismerteti a hallgatóságot azokkal az energetikai 
folyamatokkal, amelyekben részt vesz az ember lelke.
A kozmikus filozófus Ludmila Sztrelnikova több mint 50 ezo-
terikus könyv társszerzője. Ezek a művek a Legfelsőbb Kozmi-
kus Tudat Rendszereivel való közvetítői kapcsolat során kapott 
tudásanyagot tartalmazzák, új információkat a világegyetemek 
felépítéséről, a planetáris rendszerekről, a kozmoszban zajló 
energiacseréről és az új Kozmikus Törvényekről, amelyek alap-
ján az emberiségnek, pontosabban a hatodik és a hetedik fajnak 
az elkövetkező kétezer évben fejlődnie kell. 

A közvetítő Ludmila Sztrelnikova lánya, Larisza Szeklitova volt.
Ludmila Sztrelnikova kozmikus filozófus

Secrets of the Soul
This presenter defines the soul’s structure and essence from the 
highest cosmic structure, and sheds light on those facts that 
prove the existence of the human soul. She highlights what 
happens to the soul after the death of the physical body, as well 
as the need for religious rites, and introduces to the audience 
those energetic processes, in which the soul is involved.
The engineer-designer, Ludmila Sztrelnikova, co-authored 
more than 50 esoteric books. These works contain the knowl-
edge that has been channelled from the Supreme Cosmic Con-
sciousness systems, new information about the structure of the 
universe, planetary systems, the energy exchange in the cosmos 
and the new cosmic laws, from the platform of which, the en-
tire humanity, specifically the sixth and the seventh race, has to 
evolve in the up-coming two thousand years.
The medium was, Larissa Szeklitova, Ludmila Sztrelnikova’s 
daughter.
Ludmila Sztrelnikova Cosmic Philosopher

S. Székely Attila | Attila S. Székely
Egy új tudatfogalom
Az új tudat-biopszichológia olyan tudat-fogalmat vezet be, 
mely különbözik az elme, a pszichikum fogalmától, kizárólag 
a jelenben lejátszódó lelki folyamatokkal foglalkozik és sajátos, 
jól körülhatárolt alapelvekre épül. Interdiszciplinaritását tekint-
ve három fő diszciplína megfelelően adaptált részei alkotják: bi-
ológiai pszichológia, kognitív pszichológia és kvantumelmélet. 
Az említettek mellett több más tudomány is részt vesz a felépí-
tésében. Az általános tudat, az öntudat és a tudatosítás újabb, a 
megszokottól eltérő értelmezést nyernek és megjelennek olyan 
fogalmak mint: környezettudat, Aktív-környezettudat (AKT), 
Koncentrált Aktív-környezettudat (K-AKT), Emergens-kör-
nyezettudat (EKT), melyeknek lényege a Virtuális-Reális Ho-
lografikus-Tudat-Rendszer (VRHTR). Mindezek fényében a 
mesterséges intelligencia (MI) is más szemszögből tárgyalható.
Kulcsfogalmak: tudat-biopszichológia, pszichikum, tu-
dat, öntudat, Virtuális-Reális Holografikus-Tudat-Rendszer 
(VRHTR), mesterséges intelligencia (MI).
Dr. Simon-Székely Attila biológiai- és klinikai pszichológus, 
episztemológus, nyelvész, kutatóprofesszor (Optolens Klinika, 



Marosvásárhely) és kutatási projektvezető (Kognitív Idegtudo-
mányi és Pszichológiai Intézet, Természettudományi Kutató-
központ, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest)

A New Concept of Consciousness
The new biopsychology of consciousness introduced such a 
concept of consciousness, which is different from the mind and 
psyche, it focuses on the psychological processes in 
the present-time, and it is based on well-defined principles. 
Concerning its interdisciplinarity it is composed by the ade-
quately adapted parts of three main disciplines: biological psy-
chology, cognitive psychology and quantum theory. In addi-
tion to the mentioned disciplines there are some more branches 
of the science taking part in the construction of this discipline. 
The general concepts of consciousness, self-consciousness and 
making something conscious get new, different senses from the 
usual ones, and there are introduced such concepts as: Cogni-
tive Consciousness, Active Cognitive Consciousness (ACC), 
Concentrated Active Cognitive Consciousness (C-ACC), 
Emergent Cognitive Consciousness (ECC), whose core is the 
Virtual-Real Holographic Consciousness System (VRHCS).
In the light of the mentioned concepts the artificial intelligence 
(AI) can be interpreted from a new point of view. 
Key-words: Biopsychology of Consciousness, psyche, con-
sciousness, self-consciousness, Virtual-Real Holographic Con-
sciousness System (VRHCS), Artificial Intelligence (AI).
Attila Simon-Székely, PhD
Bio- and Clinical Psychologist, Epistemologist, Linguist, Sen-
ior researcher, Optolens Clinic, Targu Mures, and, Research 
project leader of the Institute of Cognitive Neuroscience and 
Psychology, Research Centre for Natural Sciences, Hungarian 
Academy of Sciences , Budapest

Karma Tanpai Gyalchen Rinpocse
Az egyetemes szerető szív és az isteni bölcsesség mint a 
lélek és az egész világ megtisztítója, átalakítója

Universal loving heart and divine wisdom for the 
purification and divine transformation of the soul 
and the entire world

Péntek (október 16.) | Friday (16 October)

13.30–13.40 Hivatalos megnyitó | Official opening
13.40–13.55 Natre / Navago film
13.55–15.55 Előadások | Lectures
15.55–16.15 Szünet (20’) | Break (20’)
16.15–18.15 Előadások | Lectures
18.15–19.15 Enrico koncert | Enrico Concert

Szombat (október 17.) | Saturday (17 October)

09.30–09.35 Köszöntő | Welcome
09.35–09.50 Natre / Navago film
09.50–11.50 Előadások | Lectures
11.50–12.10 Szünet (20’) | Break (20’)
12.10–13.40 Előadás | Lecture
13.40–14.40 Ebédszünet (60’) | Lunchtime (60’)
14.40–16.40 Előadások | Lectures
16.40–17.00 Szünet (20’) | Break (20’)
17.00–19.00 Előadások | Lectures
19.05–19.40 Enrico koncert | Enrico Concert

Vasárnap (október 18.) | Sunday (18 October)

09.30–09.35 Köszöntő | Welcome
09.35–09.50 Natre / Navago film
09.50–10.50 Előadás | Lecture
10.50–11.00 Szünet (10’) | Break (10’)
11.00–13.00 Előadások | Lectures
13.00–14.00 Ebédszünet (60’) | Lunchtime (60’)
14.00–16.00 Előadások | Lectures
16.00–16.20 Szünet (20’) | Break (20’)
16.20–18.00 Előadás | Lecture
18.00–19.00 Enrico koncert és „Az Istennő születése” című 
festmény ünnepélyes átadása | Enrico concert and the Birth of 
the Goddes paintings ceremonial offering

Programösszesítő | General program



Az ébredés illatai

Egy szufi bölcselet szerint az illat, a spiritualitás mércéje.
Talán így érthető, hogyan találkozik s egyesül, a színek és for-
mák szakrális világában létrehozott alkotás, a természet által 
megérlelt, illat esszenciák ősi erejével. 
Ez a folyamat  olyan különleges teret  hoz létre, ami szívünk 
végtelenjébe repít, szellemi gyökereinkre emlékeztetve. Balogh 
Ádám festményein átmosolyog a lélek, megérintve lényünket, 
szellemi finomságával, mélységével. Herbály Gizella által kom-
ponált illatok pedig átkarolják, s eggyé válnak az alkotásokkal, a 
látvány és érzet összefonódását okozva. E két különleges ember 
alkotása, külön spirituális útjuk folyamán született közös egysé-
gélmény, univerzális tanítás a szeretetről, a lélek Isteni illatáról.  
Ha nem is emlékeztünk erre, most felidézhetjük.  

Csom Mária asztrológus

Balogh Ádám festőművész-fotográfus 1971-ben született Bu-
dapesten. A művész fogékony, nyitott személyisége, egzotikus 
utazásai Közép- és Dél-Amerika, Délkelet-Ázsia, Közép Ázsia 
és a Közel-Kelet hatása tükröződik műveiben. 
A festmények a belső élmény szülte misztikus világ egyetemes 
képei, mindannyiunk számára érezhető, átélhető spirituális 
művek. Képzeletünk ösztönösen, akaratlanul is tovább álmodja 
festményeit, melyek túl időn és téren, a végtelent, az örököt 
sugallják. 
Kalandos út ez a lélek mélységeibe. Képzelet vagy egy „másik” 
valóság? Vissza az eredethez: kifelé a csillagokhoz, vagy/és be-
felé önmagunkhoz? Hogy ez a misztikus világ kívül keresendő, 
a távoli világegyetemben, vagy éppen nagyon is közel, önma-
gunkban, legbelsőbb lényünkben a tudatalatti gazdag, belső 
képeiben?
Művei a hazai kiállítások mellett bemutatásra kerültek többek 
között Bécs, London, Madrid és New York kiállítótermeiben. 

Némethy Andrea művészettörténész

Herbály Gizella  Aromaterapeuta - Aura-Soma tanár
1965 június 9.-én születtem Budapesten. Életutamon a holisz-
tikus világnézetekkel és szemléletmódokkal 27 éves koromban 
találkoztam.
2007-ben aromaterapeutai vizsgám diplomával záródott.
Tanári diplomámat az angliai Aura-Soma Akadémián véglegesí-
tettem mint Aura-Soma tanár 2009-ben.
Ezt az időszakot hosszabb tanítási és kutatási folyamat követte a 
színek és illatok terén, mely mára saját termékeim és illatkom-
pozícióim elkészítését segítette. 
Balog Ádám munkáival és személyével tanulmányaim útján is-
merkedtem meg.
Képeinek hangulata, színeinek varázsa mind a mai napig hittel 
és szeretettel tölt el.

Gizella Herbály Aromatherapist – Aura-Soma teacher
I was born in 9th of June, 1965 in Budapest. I’ve met with the 
holistic ideology and approaches when I was 27 years old.
In 2007 I received my aromatherapist diploma.
In 2009 I finished my Aura-Soma studies and took a degree as 
an Aura-Soma teacher at The Aura-Soma Academy in England.
This period was followed by a longer teaching and searching 
time in the field of colors and scents and all these helped me to 
create my own products and scent compositions.
I have met Ádám Balogh and his work through my studies. The 
atmosphere of his paintings, the magic of his colors fills me 
with faith and love up to this day.

Az emeleten Balogh Ádám „Az ébredés illatai” című kiállítása  
mindhárom nap megtekinthető. 

A festményekhez Herbály Gizella komponált illatokat.

On the floor the exhibition „Scents of Awakening” by painter  
Ádám Balogh can be visited during the three days of the conference. 

Gizella Herbály composed scents for the paintings

__www.adambalogh.com__

__www. esszenciakhaza.hu__



Fragrances of awakening

According to a wise Sufi adage, fragrance is the measurement 
of spirituality.
Perhaps it explains how a composition created in the sacred 
world of colours and forms meets and unites with the ancient 
power of fragrant essences matured by nature. This process de-
velops such a special space that flies us into the infinite of our 
hearts, thus reminding us of our spiritual roots.
Soul smiles through Adam Balogh’s paintings, touching our 
core with their spiritual finesse and depth, while the fragrances 
composed by Gizella Herbály embrace and unite with the ima-
ges, in an intertwining complex of sights and odours.
The art of these two special people is a joint experience of unity 
born along the path of their spiritual journeys as well as an 
universal teaching about love and the Divine fragrance of the 
soul. Now we can recall it even if we seem to have forgotten it.

Maria Csom Astrologer

Adam Balogh painter-photographer “was born in Budapest 
in 1971. He has been displaying his works in individual and 
joint exhibitions since 2000. His receptive, open personality 
and exotic travels as well as the influence of Central and South 
America, Southeast Asia, Central Asia and the Middle East are 
reflected in his art. 
The universal paintings of a mystical world born by internal 
experience. Spiritual works that are clear and perceptible for 
everybody. Instinctively and involuntarily, your imagination 
continues dreaming his paintings, which inspire you to the in-
finite, the eternal, beyond time and space. 
Is this imagination or  “another” reality? It takes us back to the 
origins: out to the stars or/and into ourselves? Is this mystical 
world to be found in distant universes or rather very near, in 
ourselves, in the rich internal pictures of the subconscious?
His pieces were on display in galleries of Hungary as well as in 
Vienna, London, Madrid and New York. They can be found in 
foreign and Hungarian private collections.

Andrea Nemethy art historian

A hírvivő  | The Messenger 
(Balogh Ádám, 2014, 70×70 cm, olaj-vászon | oil on canvas)
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Vidd Hírét a Magyaroknak Közhasznú Alapítvány

„Spread the Word about Hungarians” Foundation
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