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spirituális

– Ahogy Izraelből  hazaértél Los 
Angelesbe két hónapos kör-
utadról, az új év első  napján 
kaptad a hírt, hogy elnyerted a 
Közönség Béke Díja 2015 kitün-

tetést. Mi volt az első  gondola-
tod, amikor megkaptad a hírt?
– Az első gondolatom az volt, 
„köszönöm”. Elismerést kapni 
jóleső érzés, én mégis inkább le-
hetőséget látok benne, hogy a 
világon jobban jelen lehessünk, 
és ily módon több ajtót kinyit-
hassunk. Nem tudjuk, mi van az 
ajtó túloldalán. Megtiszteltetés, 
bár nem veszem annyira sze-
mélyre szólónak, köszönöm a 
közönségnek a támogatást.
– A verseny nagyon komoly 
volt. A békéért folytatott mun-
kát nem tudjuk mértékegység-
gel mérni, vagy azt mondani, 
hogy elvégeztük. Hogy érté-
kelték és véleményezték a kö-
vetőid  a nevezésedet? Olvas-
tad a sok száz kommentet az 
interneten?
– Nem, az az igazság, hogy 
csak néhányat olvastam. Lát-
tam a szavazatokat, azt hiszem, 
ez mindent elmondott, pedig 
– gondolom – nem is mindenki 
kommentelt. El kell mondanom, 
hogy kaptam egy emailt vala-
kitől, aki azt kérdezte: „Mabel, 
mi szükséged van erre? Ez any-
nyira az intellektusnak szól”. Azt 

válaszoltam: „Az én intellektu-
somnak nincs rá szüksége, csu-
pán azért van rá szükség, hogy 
még láthatóbbak legyünk, 
hogy ajtókat nyithassunk meg.” 

Természetes, hogy 
különféle módokon 
lehet ezt az egészet 
értékelni, és ahogy 
mondtam korábban, 
sokan nem írtak véle-
ményt. De köszönöm 
mindenkinek, aki sza-
vazott.
–  A békéért  vég-
zett munkádat egy 
hawaii lovagrend-
del  (Order  of  the 

Orthodox Knights Hospitaller of 
St. John – Russian Grand Priory) 
ismerték el korábban, és béke-
nagykövet is vagy. Az új díj sze-
retettel és boldogsággal tölthe-
ti meg a szíved, de ez a munka 
soha nem ér véget. Hogy érzed 
magad, amikor a médiumok 
azt próbálják neked eladni, 
hogy Párizsban terrorcselek-
mény történt, vagy az argen-
tin államügyész öngyilkos lett. 
Hogy tudod megőrizni  a belső  
békédet? Hogy tudod megáll-
ni, hogy ne reagálj?
– Én személy szerint közvetlenül 
Istennel beszélek, mindezt át-
adom neki, mivel tisztában va-
gyok vele, hogy egyedül nem 
vagyok, és nem is leszek képes 
megoldani mindazt, ami olyan 
negatívnak látszik. A megoldás 
Istennél van. Azt gondolom, 
hogy ezek a dolgok azért jön-
nek a felszínre, hogy felébred-
jünk. A legnagyobb kudarc az 
lenne, ha nem ébrednénk fel 
mindattól, ami történik. Nincs 
kétségem afelől, hogy Istennek 
mindenre van megoldása. Én 
elengedek és engedélyt adok 
neki, amikor ilyen híreket kapok. 

Természetesen eleinte én is azt 
mondom, hogy „milyen rette-
netes, hogy fordulhat elő ilyes-
mi…” Vannak dolgok, amik 
megrémítenek, de azonnal „kö-
szönöm, köszönöm, köszönöm” 
– így engedjük el és adjuk át 
Istennek a problémát. Ez újabb 
lehetőség a Ho’oponoponoval 
történő tisztításra, törlésre.
– Mire megjelenik ez az interjú, 
már készülsz a dél-amerikai kör-
utadra, ahol a Ho’oponoponot 
és a Zero Frequency®-t taní-
tod. Nem kérdezlek arról, hogy 
jössz-e Magyarországra, mert 
tudom, hogy a te útjaidat misz-
tikus helyről  vezérlik. Ráadásul 
én már tudom a választ. Tudod, 
hogy a magyarországi közössé-
ged mindig vár téged.
– Igen. Még mielőtt Dél-Ame-
rikába megyek, Mexikóba uta-
zom, több városba is. Így igaz, 
nem készítek előzetes terveket 
egy európai körútról, vagy egy 
oroszországi és izraeli útról. Meg-
látjuk, milyen tervei vannak Is-
tennek ezzel kapcsolatban.
– Olvashattuk az interneten, 
hogy Spanyolországban új köny-
vedet adták ki, Elmélkedéseim 
a Ho’oponoponoról címmel. Ol-
vashatjuk majd magyarul is?
– Igen, Spanyolországban ad-
ták ki, és már fordítjuk angolra 
és magyarra is, és hála Istennek 
több más nyelvre is. A könyv vá-
logatás a cikkeimből, amelyek 
mindenféle témát érintenek, 
amelyek a mindennapi életünk-
re hatnak, amelyekkel naponta 
szembe kell néznünk. Kérem, 
hogy olvassátok majd el.

Köszönöm a lehetőséget. Ma-
gyarország vár Téged!

Móra Klára
www.HooponoponoWay.hu

Ho’oponopono és világbéke
Beszélgetés a kitüntetett 

béke-aktivista Mabel Katz-cal
Interview with Mabel Katz, Public Peace 

Prize Laureate as Peace Weaver.
“Yes, you are right. I don’t need 
it for my intellect, but it helps me 
to be more present and to open 
more doors”. In any case, I thank 
all those who voted for me.
-Your work for peace has been 
acknowledged by the 
respectable Order of the 
Orthodox Knights Hospitaller of 
St. John – Russian Grand Priory 
and you are a Peace 
Ambassador. This new prize can 
also fill your heart with love and 
happiness, but it is an endless 
job. How do you feel when the 
communication media tries to 
sell you news of the acts of 
terrorism in Paris or of the suicide 
of the district attorney in 
Argentina? How can you keep 
your inner peace? How do you 
avoid reacting?
-Well, personally, I speak directly 
to God, I give all this to God 
because I know that I can’t do it 
alone, nor will I ever be able to 
do it. Only God has the solutions 
to all of this that seems to be so 
negative. I think that everything 
is coming to the surface so that 
we can wake up. The biggest 
failure would really be not to 
wake up with everything that is 
happening. I have no doubt that 
God has the solution to all of this. 
We just have to let go and give 
permission to God. That is 
exactly what I do when I find out 
about these things. At first I say, 
“It’s terrible!”, “How can this 
happen?” There are many things 
that are really scary, but 
immediately I say “thank you, 
thank you, thank you” and I let 
go and give it to God. Another 
chance to clean and erase with 
Ho’oponopono.
-When this interview is published, 
you will be getting ready for your 
tour in South America where you 
will present Ho’oponopono and 
Zero Frequency®. I won’t ask 
you if you are coming to 
Hungary because I know that 

your tours are directed from a 
mysterious place. Besides, I know 
the answer. Keep in mind that 
the Hungarian community is 
always waiting for you.
- Well, yes, but before South 
America I am going to Mexico, 
I’m visiting various cities in 
Mexico, also Miami and then I’m 
going to South America. I’m 
definitively not making a lot of 
plans yet about my tour around 
Europe, Russia and Israel, I’ll see 
what plans God has for me first. 
- We read on the Internet that 
your new book “My Reflections 
on Ho’oponopono” was 
published in Spain. Will we be 
able to read it in Hungarian too?
-Yes, it has been published in 
Spain. Now it is being translated 
in to English and Hungarian, and 
it will surely be translated into 
many languages. It is a 
compilation of my articles in 
which I talk about all sort of 
topics that affect our daily life. 
So I invite you to read it. Thank 
you for the opportunity. 

Klara Mora

Ho'oponopono and World Peace

-You finished your Seminars in 
Israel and you arrived in Los 
Angeles after your 2 month tour. 
On the first day of the new year 
you received the news that you 
had won the Public Peace Prize

2015. What was your first thought 
when you received the news?
-My first thought was ‘thank 
you’. It is very nice to receive an 
acknowledgement but I mostly 
see it as a chance to have more 
presence in the world and open 
more doors. It is not something 
personal, -in the first place 
thanks to the public for the 
support- but I take it more as a 
possibility for another door to 
open; and when another door 
opens, we never know what 
other doors can open after that 
one. For me it is not so much 
personal honor or acknowledge-
ment, but the chance of bring-
ing new opportunities. 
-There was a very important 
contest. The work for Peace 
cannot be measured by units, 
nor can we considered as 
finished. How did the followers 
value and comment your nomi-
nation? Have you read the 
hundreds of comments on the 
Internet?
-No, the truth is I haven’t. I saw 
the votes and I think that says it 
all. I imagine that not everybody 
has made comments. I did 
receive an e-mail of a person 
who told me: “Mabel, you don’t 
need this prize, this is more for 
the intellect”. And I answered: 


