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AZ ÖNISMERET 
EZERARCÚ CSEPPJEI 

Dr. Ibránszki Antalné Bea önismereti személyi-
ségfejlesztőként a születési dátumon alapuló lé-
lektérkép készítésével foglalkozik, továbbá tükröt
tart a hozzá fordulóknak – a numerológia, a kro-
nobiológia, az új germán medicina, a keleti rege-
nerációs filozófia, valamint az öt elem tana segít-
ségével.

•

Beavatná az olvasókat a lélektérkép miben-
létébe? 

– A születési dátum számai és a nevünket al-
kotó betűk energiái segítenek eligazodni abban a
kérdéskörben, hogy mi az életfeladatunk, a kül-
detésünk és a karmánk. A lélektérkép valós ké-
pet ad arról, hogy milyen fizikai, lelki és intellektu-
ális energetikai csomaggal születtünk le a Földre.
Ennek ismeretében mindenki eldöntheti, hogy jó
úton jár-e, illetve hogy miképp tud tovább fejlőd-
ni, mire érdemes odafigyelnie, koncentrálnia.
Egyúttal a megoldás kulcsát is felajánlom annak,
aki hozzám fordul – és ez nem más, mint maga a
MÓKSHA Csepp.

Honnan tudhatjuk, hogy jó úton járunk-e, és
a saját életfeladatunkat éljük-e?

– Minden ember a Ji-king könyvben említett 64
élethelyzeten keresztül megy az élete során. Ez az
életprogramunk itt a Földön, ahová tanulni jöttünk.
Archetípusos élethelyzet többek között a mértékle-
tesség, a felelősségvállalás, a teremtés, a veszte-
ség, az elengedés, az agresszió és a szorongás.
Akkor vagyunk harmóniában önmagunkkal és a
környezetünkkel, ha szeretjük a munkánkat, elége-
dettek vagyunk az anyagi helyzetünkkel és a pár-
kapcsolatunkkal, dinamikusnak, vonzónak, energi-
kusnak és egészségesnek érezzük magunkat, 
vagyis minden szinten – testileg, lelkileg és szelle-
mileg – boldogan éljük az életünket. A harmóniá-
hoz a megfelelő étrend, a kellő mennyiségű,
MÓKSHA Cseppel dúsított tiszta víz fogyasztása,
valamint a mindennapos mozgás is hozzátartozik
– számomra ez utóbbit leginkább a meridiántorna
jelenti.

Ha nem jól kezelünk egy-egy élethelyzetet, a
lelkünk testi tünetekkel, betegséggel jelzi, hogy
eltévedtünk. A betegségeknek háromféle kiváltó
oka lehet: hosszan elhúzódó, megoldatlan

stresszhelyzet; az új germán medicina szerinti
Dirk Hamer-szindróma, ami váratlan, drámaian
nagy erejű, jól körülhatárolható, elszigetelt és
megoldatlan lelki sokkot takar; valamint a több
generáción át húzódó negatív szellemi minta –
akár áldozatról, akár elkövetőről essék is szó. 

A Móksha-csepp hogyan terel bennünket jó
útra?

– Amikor stresszesek vagyunk, vagy nem érez-
zük jól magunkat a bőrünkben, és változni, változ-
tatni szeretnénk, megoldást hozhat a Lélek
Csepp. Ez a magyar találmány olyan információs
készítmény, amelyben 86 különböző virág rezgé-
se, valamint anyagi szinten még további 2 alkotó
elem – cickafark- és körömvirág-tinktúra – találha-
tó, mindez C-vitaminnal dúsítva. Ez az esszencia
az öngyógyító mechanizmus beindításával vagy
fenntartásával képes visszaállítani a szervezet ön-
szabályozó rendszerének egyensúlyát. Segít az
évek során keletkezett lelki traumák feldolgozásá-
ban, a szervezet egyensúlyának és egészségének
helyreállításában. Megkönnyíti a lelkünket, támo-
gatja a pozitív hozzáállásunkat, hogy képesek le-
gyünk élvezni az életet. A MÓKSHA Csepp a sze-
retet 4 minőségét (is) képviseli – vagyis  a rend, a
harmónia, a fejlődés és az intelligencia egységét.

Milyen változtatásokkal és módszerekkel ér-
hetjük el a belső egyensúlyt?

– A gondolatoknak teremtő ereje van. A nega-
tív gondolatokkal megbetegíthetjük magunkat,
míg a pozitív és egészséges gondolkodás egyen-
súlyhoz, harmóniához vezet. Popper Péter erről
azt mondta: „Nem az a lényeg, milyen világban
élsz, hanem az, hogy milyen világ él benned!” 

Az önmegváltók klubját például azért hoztam
létre, hogy segítsem azokat, akik változni, változ-
tatni szeretnének, de nem tudják, merre indulja-
nak el. Bárkit szeretettel várunk, aki hajlandó va-
lamit tenni magáért és a világért, aki azt vallja és
hiszi, hogy a világ csak belülről változhat meg.

Augusztus 10-én a budai Pál-völgyi Barlang és
Kőfejtő rendezvényhelyszínen országos rendez-
vényt tartunk, ahol az egyensúly témakörét járjuk
körül. Mert csak akkor következhet a testi-lelki-szel-
lemi harmónia megteremtése, miután rendet te-
remtettünk magunkban és a környezetünkben.

Godit 

MÓKSHA NAP 2014 
2014 augusztus 10.

Vasárnap 10:00 h

Pál-Völgyi Barlang
(kőfejtő területén) 

Budapest II. kerület, 
Szépvölgyi út 162. 

JEGYEK MEGVÁSÁROLHATÓK: 

• www.mokshacsepp.hu/ 
• Web-shopban: 

http://affiliateszoftver.hu/t/
moksha-nap-2014.html 

• valamint Ticket Express
Irodákban

Ára: 3990 Ft/jegy 

Fejlődni születtünk le 
a Földre, nem pedig 

szenvedni! Bár a sorsun-
kat nem kerülhetjük el,

életünket érdemes a szá-
munkra legtökéletesebb

minőségben leélni. Óriási
dolog, ha a megvalósítás-
hoz a kezünkben van egy

eszköz, a megoldás 
eszköze. Többek között

erre hivatottak a Móksha-
cseppek, amelyek a prob-
lémák gyökeréig hatolva,

fokozatosan oldják a 
tudatalattinkban rejlő 

negatív programozásokat.
A Móksha csapata

Változtass, a holnap 
ma kezdődik! program-

sorozatának aktuális 
fókusza az egyensúly 
fontosságára irányul. 


