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Úgy tapasztaljuk, hogy minden, ami
létrejön, el is múlik egyszer. „Valami
nek” mindig meg kell pendítenie a
húrt, ha a rezgés elcsitul. Ezt a „valamit” nevezhetnénk rendnek, szerke
zetnek is, melyben minden a meg
felelő pillanatban a megfelelő helyen
van.
A tudomány egyre jobban közeledik
minden dolog eredetéhez, a legki
sebb anyagi részecske képében,
vala
mint az univerzum magjához.
Ennek az eredetnek azonban mindig
volt egy neve.
Isten.

Azt mondod, hogy „Isten nem létezik”?
Semmi pánik!
Válaszd nyugodtan azt a lehető legletisztultabb képet, a legelegánsabb
egyenletet, a legvégső, meghatározható okot, – amely voltaképpen megha
tározhatatlan, hiszen hogyhogy önmagától létezik bármi is, olyan világban,
amelyben minden: okozat? – mindegy.
Mind Egy.
Ha a teremtésről és evolúcióról folytatott állandó vitákat azoknak tartjuk,
amik, és a teremtést, az örök alakulást valóságnak fogadjuk el, akkor
rálelünk minden dolog kulcsára, ami volt, van és lesz-a mágikus szóra,
melyet az Ótestamentumban oly egyértelműen jelölnek: Legyen világosság!
Legyen világosság: a fény, a rezgés által a mozdulatlanság lendületet
kap, az örök alakulás realizálódik, Az ige, amit semmi nem mozgat, ön
magát rezgésbe hozza és megnyilatkozik – lényének összképeként – egy
erőből és fenségből álló végtelen világegyetemben, míg végül egy lénnyé
formálódik, akiről Hermész így tanúskodik: „A Szellem, minden lény Atyja,
aki élet és világosság, embert alkotott, magához hasonlót, mely iránt, mint
saját gyermeke iránt, nagy szeretetre lobbant. Mert az ember, mint Atyja
hasonmása, nagyon szép volt: Isten így tulajdonképpen saját jelenségét
szerette, s teremtését mind neki adta.” (Pymander könyve, 32. szakasz)
És, tegyük fel, ha nem a végső okot keressük... Istent nem a végső oknak
látjuk, és mindent okozatnak, hanem jelenlétnek.
Jelen valóságnak.
„A világban soha nem volt, nincs, és nem is lesz olyan, ami halott lenne.
Mert az Atya azt akarja, hogy a világ élő legyen mindaddig, amíg létezik,
tehát örökké. Ezért aztán a világ: Isten.
Hogyan is lehetséges fiam, hogy Istenben, aki a Mindenség képe, és az
élet bősége, előforduljon olyasmi, mint a halál?
A halál ugyanis romlás, a romlás pedig megsemmisülés. Hogyan is képzel
hetjük, hogy a romolhatatlannak bármely része megromolna, hogy Isten
nek bármely része megsemmisülne?” (Corpus Hermeticum: 31-33.)
Nehéz ok és okozat feltétel rendszerében mozgó fogalmi gondolkodásunk
ban elképzelnünk tehát azt, hogy a Mindenség úgy teremtett, hogy valaki
vagy valami önmagától független egészet hozott létre.
Azaz: a Teremtés nem Isten által van, hanem – Van.
És ez Isten.
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Kedves barátunk!
„Mivel a leírhatatlan, az isteni mindent átfog, ezért eltölti és beburkolja
a Logoszt és az egész megnyilvánuló
Univerzumot is.
Ezek is az Ő részei.
Ha ezért a megismerhetetlen Istent
Taonak nevezzük, ami „utat” jelent,
akkor ez arra utal, hogy a valóban
isteni alakulásban az út a cél.
A zarándok Istenhez törekszik
– Istenben. Közeledik Hozzá,
Őbenne és Őáltala.
Ez a paradoxon nagy jelentőségű a
Vízöntő-korszakban. Egyrészt megvilágítja a lineáris fejlődés illúzióját,
azt, hogy szorgalmasan törekedve
bármit is elérhetnénk, aminek való
ban köze lenne a misztériumhoz, a
Leírhatatlanhoz.
Tehát végső soron világossá teszi az
Idő illúzióját. Másrészt pedig utal
a – bár hiábavaló – törekvés szükségességére.”
Ezennel meghívunk a 2018. decem
ber 8-9.-i konferenciára a Pelikán
Konferenciahelyre.
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Aquarius Szalon

MÉHDI LEVELEI
SMIRNÁHOZ

TÖRÖK-ZSELENSZKY TAMÁS
könyvbemutató estje
Helyszín:

Lectorium Rosicrucianum
Centrumotthona Budapest, Rózsa utca 95.
Időpont:

2018. december 11.
(kedd) 19:00 óra
Információ:

http://aquariuskincsei.hu/esemeny/mehdi-levelei-smirnahoz/
https://www.facebook.com/aquariuskincsei/

AQUARIUS
AQUARIUS

ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTVÁNY

„Az idők vége nem világok
megszűnése, hanem a tudat
időből felébredése az örökbe.
Aki nem ébred fel nem gonosz,
de aki gonosz nem ébred fel.
Aki felébred nem gonosz,
mert gonoszként nem tud felébredni.
A lelke mélye mindenkinek Egy,
és az Egy az abszolút jó.”

Szeretettel várunk
Török-Zselenszky Tamás
könyvbemutató estjére:
eljön közénk könyvének hőse, Méhdi
a valódi találkozás terébe, ahol nyitottak
vagyunk egymásra és megosztjuk,
amire a pillanat hív, hogy
ki-ki hazavihesse belőle, amit
hasznosnak érez.
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Beszélgetés a beavatási útról a Fama Fraternitatis alapján

Rózsakereszt Krisztián utazása 2.
– Feztől vissza Németországba
Hogyan találjuk meg valaminek az értelmét és irányát,
hogyan találunk rá az iránytűre?
400 évvel ezelőtt, 1614-ben, jelent meg a Fama Fraternitatis,
olyan időszakban, amikor a természettudomány kezdett
megszabadulni a vallási gyámkodástól. A Fama Fraternitatis egy
olyan ember (Christian Rosenkreuz) útját írja le, aki a tudás,
hit és művészi tevékenység szintézisére törekszik
– és eközben eljut legbelső önvalójához.

Időpont:
Helyszín:

2018. december 5., szerda, 18:00–20:00
Pécs, Orsolya utca 1.
Rendezvényünk ingyenes.
A témához kapcsolódó film előzetese az alábbi
linken érhető el: https://youtu.be/yO9a-K0oYUU
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Beszélgetés

Felébredés
„Az életünk mély értelmet nyer.
Ráébredünk, hogy minden esemény azt szolgálja, hogy az önismeret szilárd alapjait megteremthessük, az önámítás akadályait
felismerjük az ösvényen, valamint a külső eseményeket belső
munkába fordítsuk át!
Ez a belső alkímiai munka minden élethelyzet szellemből jövő
értelme!”
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt
egy beszélgetésre!

Időpont:
Helyszín:

2018. december 11., kedd, 17:00–19:00
Budapest, Rózsa utca 95
Rendezvényünk ingyenes.
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Ha a szó halott, ha nincsen életadó ereje, mert régi én-természetünk szétforgácsolt gondolkodásából és érzéséből, önérvényesítő célok elérése érdekében született, akkor elkerülhetetlenül rozoga világunk ellenerőit fogja felhívni,
s ebben előnyeivel és hátrányaival együtt anyaggá válni.
Ha viszont igénk újra fel van töltve az élő
erővel az eredeti igazságból, a mikrokozmi
kus és makrokozmikus középből, akkor a hu
szonnégy kozmikus építőkocka, a 24 „segítő”
újra az eredeti istenötlet felé fog mozogni,
hogy az igazi emberráválás tervét megvalósítsa.
A holt szó az atomokat szétesésbe viszi. Az
Élő Ige az atomokat a hallhatatlanságba viszi.
Ez az Ige törvénye és mágiája.
Ne hagyják öntudatlan beszéd miatt ezt a kegyelmet elrabolni maguktól! Állítsák régi énjük széttört atya-anyaelve és szívükben csí
rázó lélekigéjük közé önismeretük oroszlán
ját és égő üdvrevágyásuk bárányát!
Akkor a régi énerők megtanulnak hallgatni
Kép forrása: Pinterest
és nem fognak többé holt szavakat világra
hozni. Ebben a csöndben pedig megszületik
Önökben az új szó, sőt egy egészen új nyelv; olyan nyelv melyen „Hánokh lehelete” érzik, ahogyan a régi rózsakeresztesek mondanák.
Az új szónak, az új igének öt tulajdonsága van:
• egyszerűség,
• világosság,
• jóság,
• abszolút középre mutatás,
• életet ajándékozó erő.
Hogy ez az ige Önökben megszülethessen, ahhoz fel kell áldozniuk régi énjük
jánuszfejét. Minden holt szót tűzifaként kell az önismeret és az igazi honvágy
tüzébe dobni, hogy abban megolvadjon és átalakuljon.
Ha az Alkímiai átolvasztási folyamat eléggé előrehaladott, eléggé érett, akkor a
24 kozmikus építőkockából álló edény újra az eredeti élet ötszörös erejével telik meg. Akkor ömleni kezdenek a Naplogosz vérének első világosságcseppjei
az újszülött lélek kelyhébe.
Az élő Ige
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A Grál megnyilvánítja sok nézetének egyikét. A szívbarlang csendjében újra
megszületik a világosság, az eredeti istenötlet. Az eredeti atya-anyaelv, az
istenismeret és istenrevágyás tökéletes egysége, József és Mária hódolatát fejezi
ki az újszülöttnek, mialatt az ökör és a szamár, a régi, beolvasztott kétsarkúság,
a személyiség, szolgáló alárendelt erőként lehet jelen, láthatja ezt.
A mezőn pedig letérdelnek a pásztorok, a 24 se
gítő. Az ötcsillag, az „ötágú” csillag felragyog Bet
lehem barlangja, az alkotás barlangja fölött.
Íme az Élő Ige megszületett, mely a világgal és
az emberiséggel kapcsolatos isteni mentőtervet a
teljesüléshez sürgeti.

Kép forrása: Pinterest
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„Ha Krisztus ezerszer is
megszületik Betlehemben,
de benned nem,
te attól még örökre
elveszett maradsz.”
Angelus Silesius

Kép forrása: Pinterest

Az ötös törvénye
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Az ember útjának fő akadályát saját érzékei képezik. Túlságosan is könnyű és
felületes dolog lenne azonban az emberi pusztulás felelősségét teljes egészében az érzékekre hárítani, amikor ebben a lélek különböző állapotai és létezésünk alapjai is nagy szerepet játszanak. Ezt támasztja alá a következő
történet is.
Két idegen töltötte éjszakáját egy tengerparti
kis szállodában. Mögötte sivatag terpeszkedett,
amelyet a távolban magas hegyek határoltak.
Az utasok értesültek arról, hogy ezen a vidéken
bizonyos időszakonként óriási viharok dúlnak,
amelyeket féktelen áradás követ. A vizek lezúdulnak a hegyekből, és útjukon mindent magukkal
sodornak. A két utazó éjszaka hatalmas zúgásra
riadt. A szálloda előtt emberek futkostak és kiáltoztak. Az eső patakokban ömlött... Nemsokára
azonban elült a zaj, csak az eső kopogott tovább
a tetőn.
Az egyik utas úgy gondolta, hogy az emberek a
sivatag szélén örömükben kiáltozzák: „Víz! Víz!”
Kép forrása: Pinterest
Elégedetten aludt el tehát még mélyebb álomba
merülve. A másik azonban nyugtalanul, dobogó szívvel feküdt ágyában.
Neki úgy tűnt, hogy az embereket félelem kerítette hatalmába, és kiáltásaik
aggodalmasak. Növekvő morajlást hall, és kétségbeesetten képzeli maga elé,
amint a hegyekből lezúduló víz mindent elsodor és összezúz. Érzi, amint őt
is magával ragadja, és a tengerbe sodorja a cápák közé. Szájában érzi a sós
víz ízét...
Mindkettőjüket ugyanazok a hatások érték, mégis teljesen különbözően ér
telmezték az eseményeket. Hogyan lehetséges ez?
E történet megmutatja, hogy az ember saját külön valóságot épít magának a
bensőjéből előtörő gondolatokból. E gondolatok nem tárgyilagos látásmódból fakadnak. Úgy tekintünk magunkra, mint alanyra, és környezetünkre,
mint tárgyra. E tárgyat azonban nem tudjuk valóban „tárgyilagosan” felfogni,
csupán vélekedésre vagyunk képesek vele kapcsolatban, legyen szó bár egy
lelketlen kőről vagy egy élőlényről. Ítéleteinkben a környezetünkre, valamint
egyéni értékrendünk szerint felcímkézett gondolatképeinkre támaszkodunk.
A dolgokat egyéniségünk különféle szemüvegein át látjuk, énünk különféle
ablakain keresztül tekintgetünk kifelé.
Az önmagunk által teremtett valóság
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Menjünk azonban tovább. Történetünkből látnivaló, hogy érzékeink kiválogatják a nekik megfelelő jelzéseket, amelyeknek útja az én ellenőrző pont
jain keresztül vezet. Ily módon azok még tovább szelektálódnak és (át)
értelmeződnek. Aminek nem szabad léteznie, az nem is létezik. Ami megmarad, az puszta okoskodás. A külvilág úgy jelenik meg előttünk, ahogy
nekünk megfelel, és ahogy lelkünk állapotának leginkább tetszik.
Lehet borzalmas, de éppúgy csodálatos is. Lehet sötét vagy fénnyel teli,
rémítő vagy békességes. Ezt hívjuk mi »valóságnak«. Így teremtjük nap mint
nap környezetünk egy kis részét a téridőben; s mivel a többi emberrel is kap
csolatban állunk, közös értékek és közös tudati képek is léteznek. Ezek öszszességét hívjuk „a mi világunknak”.
A világ tehát nem kívülről származik, hanem az emberi közösség vetíti ki
folyamatosan. Minden közösség gondolatképeket teremt és őriz tudatában.
Valaha úgy vélték, hogy a Nap kering a Föld körül, mígnem Galilei a XVII.
században bebizonyította az ellenkezőjét. Ezt az elméletet csak hoszszú évek
múltán fogadták el hivatalosan is.
Most bizonyára a következő ellenvetést tenné az olvasó: „Egy szék nem egyéb,
mint szék, egy fa nem más mint fa, a hegy pedig hegy.” Régi filozófiai ellenvetés. Egyesek úgy gondolják, hogy az állítólagos valóság nem magukban a
dolgokban rejlik, inkább a dolgoknak egy olyan rendjéről van szó, amelyet
az ember önmaga teremt. Mások azon töprengenek, vajon érzékeink valóban
a valóságról tudósítanak e minket. Egy alma
sárgának, simának vagy éppen jóízűnek tűnik,
de valóság-e ez? Rendelkezik-e ezekkel a tulajdonságokkal igazán?
Emmanuel Kant (1724-1804) még messzebbre
hatolt. Megállapította, hogy az ember semmit
sem ismerhet a dolgok valódi természetéből.
Szerinte az „emberi tudás” tapasztalatok rendszerezett összege. Az ember tehát függ attól,
ahogyan a világot értelmezi. Ugyanakkor azt is
mondhatnánk, hogy semmilyen világ sem létezne anélkül, hogy az ember ne értelmezné azt.
Ki tudná bebizonyítani az ellenkezőjét? Lehetetlen megmagyarázni egy vak embernek, hogy
léteznek a színek, amikor nem látja azokat.
Kép forrása: Pinterest
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Századunkban a filozófia a tudományok házába
is belépett. Albert Einstein (1879-1955) meg

állapította, hogy nem az észlelés útján juthatunk az elmélethez, hanem az
elméletből kiindulva válik lehetővé az észlelés. Szóval az ember csak azt ké
pes észlelni, ami megfelel a tudatának.
A világ megtapasztalása személyes teremtés
Azonban nem csupán az embernek, hanem
minden élőlénynek is meg kell teremtenie
az ő saját világát. Az érzékelősejtek képtelenek minőségük alapján megkülönböztetni az ingereket: csupán azok erőssége szerint reagálnak. Pusztán mennyiségi, a lénye
get nem érintő változásokat hoznak létre.
A szem recehártyájának milliónyi, fényre
érzékeny sejtjét érik elektromágneses hullámok. E hullámok erősségének különbsé
gei alapján jön létre a fekete, a fehér, vagy
bármely szín. Az emberen kívül nincs te
hát fény vagy színek, hanem csak elektro
mágneses hullámok, nincsenek sem han
gok, sem zene, hanem csak a légnyomást
megváltoztató szakaszos eltérések. A hőség
Kép forrása: Pinterest
vagy hideg sem más, mint molekulák mozgása. Az agy értelmezi ezeket az ingerületeket, és az emlékezet alapján nagy
jából kiszámítja az egyéni valóságot.
Az Egyetemes Tan szerint a személyiség egy asztrális és éterikus erőket vonzó
rendszerrel rendelkezik, amely ezen erőket saját szükségletei szerint fordítja
le. A szem főként az asztrális történésekre reagál, a fül az éterikus rezgésekre.
A szem asztrális szférát hoz létre, egy mágneses teret, egy lélegzőteret. Ezen
a téren keresztül jutnak át az éterek, amelyeket a hallás befogad. A fül belsejében e rezgések osztályozódnak, és az idegrendszer segítségével áthatják az
egész életrendszert. Az ízlelés is fontos szerepet játszik, mivel a testnek táp
lálékra van szüksége. Az íz az asztrális mágneses tér minőségétől függ. A
táplálék feldolgozása nagy mértékben függ a vér állapotától. A látás, a hallás
és az ízlelés együttműködése képezi a személyiség alapját.
A minket körülvevő asztrális erőnek megfelelően „látunk” tehát, az odavonzott étereknek megfelelően »hallunk«, és a táplálkozás, amely ehhez járul,
meghatározza természetünket és létállapotunkat. A szem tükrözi ezt az állapotot, valóban „a lélek tükre”. A szemekből minden asztrális érzelmet ki
lehet olvasni.
Az önmagunk által teremtett valóság
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Egy ember állapota teljesen megfelel a hét agyüreg rezgésének. E rezgéseket
a talamuszideg közvetíti a szemnek. Ezen impulzusoknak megfelelően azt
látjuk, amit látni akarunk, ami egyezik mágneses állapotunkkal. Számtalanszor tapasztalhattuk már, hogy nemlétező dolgokat hallunk, vagy az orrunk
előtt lévő dolgokat sem vagyunk képesek meglátni. A bűvészek és a mozi
rengeteg példával szolgálnak erre a jelenségre. Egy bűvész ügyesen tudja a
folyamatosság látszatát kelteni, amikor arról ténylegesen szó sincs. Egy film
folyamatos mozgásnak tünteti fel a valójában álló képek sorozatát, amelyeket
agyunk köt össze. Amit az ember felfedezni vél a természetben, az csupán
kitalált, elképzelt valóság. Azt hisszük, találtunk valamit rajtunk kívül, holott
csak azt fedeztük fel, amit kerestünk. A külső,
tárgyilagos valóságot ily módon előítéleteinkre
alapozva közelítjük meg, amelyeket szintúgy
„tárgyilagosnak” vélünk!
A belátás megszületése
Az emberi megértés, mérlegelés az énen alapul.
Az én kovácsolja a külvilág kapuinak kulcsát,
amelyekből számtalan található. A mód, ahogyan az én felteszi a kérdést, meghatározza
a választ is. A bizonyosság érzésének emberi
szük
séglete a lehető leghosszabban tartó
rendhez vezet. Az én még a legnagyobb össze
visszaságban is megpróbál törvényrendszert
felállítani.
Kép forrása: Pinterest

Világunk korlátai

Talán ismerős a mondás, hogy akinek csak kalapácsa van, az mindent szeg
nek néz. Személyiségünk építőkövei meghatározzák utunkat és korlátainkat. Amit tapasztalunk, felismerünk vagy tudunk, az mind eme kövekből
épül fel a megfelelő technikák segítségével. Ez az ismeret kielégítőnek
tűnik, annál is inkább, mivel saját tapasztalataink világára vonatkozik:
„bizonyos kulcsokra” és „bizonyos utakra”. Arról, hogy létezne más út is,
fogalmunk sincs. Ekképpen az abszolút valóság látszólag el van rejtve
előlünk. Dialektikus természetünkből kiindulva mindazt megtanulhatjuk,
ami nem jellemző az igazi valóságra. A valódi világ tehát csakis akkor
nyilvánul meg, ha saját építményeink mind leomlanak. Amíg ez utóbbiak
kielégítenek minket, összhangban élünk saját világunkkal. De mi történik,
ha saját valóságunk összeütközésbe kerül egy másikkal? Az én megpróbálja
14
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átalakítani az új képet olyanná, hogy saját világának megfeleljen. A lelki
válságok ekképpen vezethetnek győzelemhez. Ha viszont ez nem sikerül, és
saját világunk összeomlik, az válságot vált ki. Semerre sem tudunk többé irányulni, teljes a bizonytalanság. Az én új világ létrehozására kényszerül, új látszategyensúly, új biztonság teremtésére, ameddig csak lehetséges. A nyomorúság
világát magunk teremtjük. Mennyiben érinti mindez a megszabadulás ösvényét? Nem hajlunk-e mindannyian arra, hogy nehézségeinket sorsunkra
és ne saját viselkedésünkre hárítsuk? Nem vagyunk-e mégis felelősek, ha
figyelembe vesszük, hogy a valóság saját idegrendszerünk, saját énünk terméke? Ugyan ki fogja beismerni, hogy sorsát saját személyisége határozza
meg? Az ember így él a karma igájába hajtva. Próbálja fenntartani magát, őrzi
a látszatot. A magunk teremtette világ borzalmai között tévelygünk, mondja Jan Van
Rijckenborgh. Ez a folyamat sok fáradságba
és energiába kerül, hiszen minden erőnket
az egyensúly megőrzésére fordítjuk a nehézségek elkerülése végett. Nem csupán énünk
merev épületét kell azonban lerombolnunk,
hanem a nagyok által teremtett valóságokat
is, amelyekből annyi ember részt kapott
és amelyek sokak számára élte
tő erőknek
tűnnek. Ezért egy tant soha ne fogadjanak el
gondolkodás nélkül! A múlt régi nagyjainak
munkája elismerést és tiszteletet érdemel,
a régi templomok azonban már megépültek.
Most mindenkinek a saját mikrokozmoszában kell megépítenie egy Új Templomot,
amely nélkül a régi bölcsességek felújításá
nak semmi értelme sincsen. Ha az ember
nem érti meg a mostani idők isteni megnyi
latkozását, akkor megkristályosodik, sóbál
vánnyá dermed az egyetemes megnyilvánuKép forrása: Pinterest
lás közepette. Amint megértjük, hogy saját
világunkat a legapróbb részletekig magunk
teremtettük, nem gondolkodunk többé a valóságon. Abban a pillanatban a
jelenben élünk; nem keresünk többé olyan dolgok teremtésére lehetőséget,
mint boldogság, tökéletesség, összhang, Isten, mert tudni fogjuk, hogy mind
ez csupán délibáb.
Ugyanebben a pillanatban az igazi valóság, az igazság megnyilvánul bennünk.
Az önmagunk által teremtett valóság
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A gnosztikus beállítottságú ember a Szent Szellem gyógyító erőit fogadja
be. Az Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolája különbséget tesz földi és menynyei ember között. Az egyik oldalon a természetben született személyiség
áll, a maga anyagi, éteri és asztrális testeivel, a másik oldalon pedig a mikrokozmosz, benne a monádikus tűzzel, valamint egy éteri és egy asztrális
nézettel. Továbbá az is ismert, hogy a földi személyiség nem önmaga oká
ért jött létre, eonokon átívelő kifejlődése egy bizonyos terv szerint halad:
életének megfelelő irányulása révén egy megszenteltetési folyamatnak kell
átadja magát. Ez azt jelenti, hogy a földi ember aláveti magát egy szentelő
és tisztító folyamatnak, amely a mikrokozmoszt hozzásegíti ahhoz, hogy
eredeti isteni sajátosságait és képességeit – amelyek az emberiség bukásakor mélyen a háttérbe húzódtak – újra
kifejlessze. Ezáltal tehát a földi személyiség
lehetővé teszi a mikrokozmosz számára,
hogy az visszatérjen igazi életterületére.
A Logosz terve
Az, hogy a két lényiség – a mikrokozmosz
és a személyiség – egyetlen lénnyé olvadjon
össze, nem más, mint a Logosz terve. Egy
alkímiai fejlődési meneten áthaladva mind
kettőnek egyetlen, közös lénnyé kell össze
kapcsolódnia. A Szellemi Iskola ezt a folyamatot „transzfigurációnak” nevezi, és mindig
is sok szó esik róla, mert a transzfiguráció
nézetében a gnosztikus megszabadulási tanok egyik legfőbb oszlopát kell hogy lássuk.
A különböző fejlődési szakaszokban meg
Kép forrása: Pinterest
születendő új ember olyan tulajdonságokkal
és képességekkel bír, amelyek messze túlszár
nyalják a földi ember lehetőségeit. Ám ezeket nem szabad összetévesztenünk azokkal a tulajdonságokkal és képességekkel, amelyekre az ember a
különféle okkult módszerekkel tehet szert.
A megújult tudat- és létállapothoz ugyanis csak egy bizonyos út vezet el. Ez
az út sem a földi személyiség bizonyos képességével, sem pedig okkult praktikák segítségével nem tárja fel magát előttünk, hanem csak és kizárólag az
ősatom, a még fennmaradt isteni részecske, tehát a szív rózsájának alapján
vághatunk neki, és járhatunk rajta. Ebben pedig a Gnózis háromszoros hatása segít bennünket: a misztériumok tanulójára három isteni, mágneses
befolyás árad ki, ezeket pedig az Atya, Fiú, Szent Szellem kifejezésekkel
Gnózis: az új ember megszületése
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írhatjuk le. Ez a három hatás előbb önmaga megismeréséhez, később Isten
megismeréséhez és végül a transzfigurációhoz vezetik el a tanulót. A harmadik hatóerő – a Szent Szellemé – leépít mindent, ami a régihez tartozik,
és új tulajdonságokat, valamint új képességeket hoz létre.
A Gnózis felébresztő áramlata
Amikor a Gnózis felébresztő, hívogató áramlata először érinti meg a szív
rózsáját, még nem fejlődnek ki új képességek, hanem csupán a dialektikus éterek csoportosulnak át, abban az értelemben, hogy a két alacsonyabb
éter a maga hatókörében alább rendelt, míg
a két magasabb dialektikus éter uralkodóbb
szerephez jut. Ezáltal különösen a két szentély: a szív és a fej központjai esnek befolyás
alá, amelyek így humánus, vallási, művészi
avagy egyéb, ésszerű reakciókat idéznek elő,
mást azonban nem.
Isten szelleme által lángra gyúlva
Megannyi fájdalmas tapasztalatot követően
az ember eljut életútján ahhoz a felfedezés
hez, hogy emberbarát, vallásos, művészi
avagy értelmi tekintetben született dialek
tikus törekvéseiből nem születhet megsza
badító eredmény. Ebből az új belátásból
Kép forrása: Pinterest
fakadóan aztán „szemeit a hegyekre emeli,
ahonnan a segítség jön” – ahogy ezt a Biblia
fejezi ki. Ezzel tehát megérett a Gnózis első hatására, Isten szelleme lángra
lobbantotta.
Amint az ilyen emberben az önismeret útjain megérik a döntés arra vonatkozóan, hogy saját életéből minden szentségtelenséget és tisztátalanságot
eltüntessen, és ezt a harcot komolyan is veszi, valamint állhatatosan véghez
is viszi, nos, akkor a szellemszikra-atom mágneses sugara őbenne egyre
kiterjedtebben képes hatni. Szívszentélyében így egy újfajta, nem-földi
lehetőség született: ez nem más, mint az igazi hit, amelyről a Biblia is beszél.
Ez a lehetőség fényből és erőből áll, és valóban képessé teszi az embert arra,
hogy hegyeket mozgasson meg.
A hitnek ezen ereje, amelyet tudatosan tapasztal meg az ember, megtisztítja a vért és feloldja a karmát. Ezért mondhatják a szent iratok: „a hited
meggyógyított”, vagy „a hited megszabadított a bűneidtől”. Így világossá
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válik az is, hogy ennek a fajta hitnek semmi köze sincs a dogmák vagy más
földi jelenségek igazolásához. Itt a kegyelemnek az áramlatáról van szó, és
ha az ember igaz élet-cselekedete révén elegendőt használatba vesz a gyógyulásnak ezen erejéből, akkor megtapasztalja a második isteni érintést.
A Fiú erejében, Jézusban, az Úrban képes lesz aláhanyatlani.
Jézusban alászállni
Ez a második isteni hatóerő változások sorát idézi elő a földi személyiségben.
A tanulónak így hát egyre jobban hozzá kell igazítania életmódját a Szellemi Iskola hétszeres, krisztocentrikus erőteréhez: egy olyan életterülethez,
amelyet nem ennek a földi világnak
élet-anyagából építettek és tartanak
fenn. Amint a tanuló megérti, hogy
megfelelő életvezetés által hogyan
is élhet ezekből az erő- és világos
ságterületekből, egy bizonyos pillanatban a medulla (a nyúltvelő)
meg
nyílik a gnosztikus fényerők
számára, mint valami kehely. A szív
pedig felegyenesedik, egyúttal új
légzéstechnikai lehetőségek is ke
letkeznek. A vérkeringés megvál
tozik, ahogy a belső elválasztás is,
amelyek befolyásolják a vérlényt,
egyúttal pedig új tudatlehetőségek
is megjelennek.
Az új légzéstechnikai lehetőségek abban állnak, hogy a medullában kezdődött változás a vérben magasabb
rezgésű étererők felvételét teszi leKép forrása: Pinterest
hetővé, ezek pedig először az agy
sejtekben hoznak létre változást. A tanuló belső rendszere egyre inkább
megnyílik a négy isteni éter, az úgynevezett négy szent eledel számára.
Ez azonban nem pusztán egy misztikus folyamat, mert a második isteni
érintés következtében a tanuló testileg is kapcsolatba lép egy erővel: ennek
az erőnek pedig fokról fokra alá kell rendelje magát, életének intelligens
irányításával annak tökéletesen át kell adja magát.
„Alázatosan beszélget teremtőjével”, ahogyan azt Rózsakereszt Krisztián
Alkémiai Menyegzője mondja, vagy ahogy a zsoltáros énekli: „elcsendese
dik Isten előtt”. Az Én, a földi tudat fel kell hogy adja természetes ösztöneit,
Gnózis: az új ember megszületése
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ezért is beszélnek a rózsakeresztesek a Jézusban, az Úrban történő aláha
nyatlásról. A Gnózis második érintése először a főszentélyben válik valóra,
ahol is olyan fontos szervek találhatók, mint a hipofízis, a pineálisz, vala
mint a nagyagykéreg – ezek a szervek azonban az értelmi képességek rossz
alkalmazása miatt a legtöbb földi embernél erősen károsodottnak mond
hatók. Azért kell hát azokat megtisztítani és megújítani, hogy működő
képesek legyenek, de immár a gnosztikus üdvözítő út értelmében. Így a
gnosztikus érintés nemsokára a személyiség összes szervét eléri, mivel a fő
szentélyből kiinduló tizenkét agyideg
az egész testet átsugározza. Az új éterhatások befolyásuk alá vonják a vért,
az idegfolyadékot és a tudatot, és szép
fokozatosan az egész szervezetet kiszabadítják a dialektikus befolyások
markából. Csakis a jelzett előkészü
letek után válik lehetővé a harmadik
gnosztikus érintés – és ezáltal a transzfiguráció (avagy másképpen az alkí
miai menyegző) is. Ez az érintés nem
más, mint a Szent Szellem hatása,
amely minden régit romba dönt, és új,
isteni lehetőségeket épít fel.
A Szent Szellem hét képessége
Az igazi ember – amely valaha létezett és amelynek újra el kell jönnie
– hét sajátossággal rendelkezik, úgy is
Kép forrása: Pinterest
mondhatjuk: az alapvetően hétszeres
világgal összhangban. Ez az ember az
isteni világ alapvető tulajdonságainak talaján egy sor újabb képességet tud
kifejleszteni. Ám ezek elnyerésének az a feltétele, hogy az ember áthágja a
dialektika határait, és legyőzi annak káros hatásait. Erre pedig az első és a
második isteni erő – Atya és Fiú – érintésével lesz képes.
A továbbiakban megkíséreljük megnevezni az említett képességeket, még
akkor is, ha fennáll a veszélye, hogy esetleg összekeverjük őket azon tulajdonságokkal, amelyeket az ember külső, eltúlzott személyiségkultúrája, avagy
okkult jelleggel gyakorolt praktikák révén nyerhet el. Ám ez utóbbiak felismerését megkönnyítheti az, hogy azok mindig a földi ember kultiválására
és én-központúságának erősítésére irányulnak.
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Az igazi ember első képessége az isteni szeretet-erő. A szeretet avagy Isten fénye a legmagasztosabb dolog, ezért is mondják, hogy az ember egyszer majd
a fényben jár: úgy, ahogy Isten maga a világosságban van.
A második képesség a bölcsesség, amelyet felfogni és feldolgozni csakis egy
megvilágosodott értelem képes. Az értelmi felfogás képessége csakis ez okból fejlődött ki, még akkor is, ha az emberiség nagyobbik része még mindig
visszaél vele, és kizárólag egocentrikus célokra használja.
A harmadik sajátosság az akarat, amelyet az emberi templom főpapjaként
említhetünk. Ő az, aki az elsőként említett két tulajdonság – szeretet és böl
csesség – által vezetve kizárólag Isten
akaratának megvalósításán munkálko
dik.
A negyedik tulajdonság a gondolkodás
ereje. Szeretetben és bölcsességben fo
ganva, valamint az új akarat által hajtva egészen új, a Szellemnek megfelelő,
a legkisebb részletekig terjedő mentális
formák, ideák alakulhatnak ki. Magától
értetődik azonban, hogy ennek a gondolati építménynek életerőre van szüksége, így máris…
…az igazi ember ötödik képességéről
beszélhetünk: a dinamikus energia össz
pontosításáról, amely megfelel az álta
lános életelvnek. A régi bölcsesség Kundalini-Shakti-ként is említi.
A hatodik sajátosságot ekképpen ne
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vezhetjük: formák megnyilvánításának
képessége. A beszédről avagy a mant
ramról van szó, az alkotó, teremtő szó kimondásáról, amelynek mágikus
ereje révén az életerővel táplált gondolati koncepciókat az anyagban is
képesek vagyunk megvalósítani.
Az igazi ember hetedik tulajdonsága nem más, mint a hat felsorolt tulajdonság összegzése. Az első hat képességből hat esszenciális erőt nyerhetünk
ki, amelyek aztán a hetedik képességben ragyogóan kiáradó világosságot
képeznek. Ezáltal válik lehetővé, hogy mindazt, amit az első hat tulajdonsággal megvalósítottunk, az egyetlen helyes módon használjuk, az egyetemes teremtési terv szolgálatában.
A felsorolt tulajdonságokkal – amelyeket a megszabadulás útján járó gnosz
tikus ember, tehát a tanuló lépésről lépésre valósít meg – párhuzamosan,
azok analógiájaként, az emberi szervezetben van hét gyújtópont, amelyeket
Gnózis: az új ember megszületése
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csakrákként ismerünk. A bukott, földi emberben ezek az alapvető jelen
tőségű tudati magok, avagy erőközpontok – annyi más, eredeti képességhez hasonlóan – elkorcsosult állapotban vannak. Azt követően azonban,
hogy a tanulót közvetlenül megérinti
a Szent Szellem, elkezdődik a megszenteltetési folyamat, amely során a
csakrák rendszere központi szerephez
jut. Mert csakis a hét csakra eredeti
funkciójának helyreállítása révén válik
képessé az ember arra, hogy egy szép
napon alkalmazni tudja az említett hét
ősi tulajdonságot. A hét csakrának és
funkcióinak regenerálódása gnosztikus
értelemben csakis akkor mehet végbe,
ha a szellemszikra-atom, a szív rózsája
felébred és hatni kezd, és ezen az alapon
bekövetkezik az első és második – az
Atya és Fiú általi – gnosztikus érintés.
A csakrák forgása
E helyütt azonban arra is figyelemmel
kell lennünk, hogy hat csakra – a hét
közül – bizonyos okkult módszerek által
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alkalmazott, erőltetett jóga-kultúra révén is életre kelthető. Ennek azonban az a
következménye, hogy a csakrák szokásos irányukban gyorsabban forognak,
így csak azt érhetjük el, hogy a dialektikus, földi erők erősebb besugárzást gyakorolnak az emberi szervezetre. Az ebből keletkező tulajdonságok
és képességek hatása pedig a halál fátylának két oldalára (anyagszféra és
tükörszféra) korlátozódik. Ilyen módon mindig is kristályosodás lép fel, a
dialektikus zodiákus erőkkel való kapcsolat pedig egyre szorosabbá válik.
Így mostmár az is érthetővé válik, hogy az igazi ember felépítésének fényes
célja csakis földi létezési formánk totális lerombolása, és újjászervezése
árán érhető el. Sem személyiségünk művelése, sem pedig személyiségünk
elhasítása nem nyilváníthat meg új képességeket, egyik sem ébresztheti fel
a mennyei embert mikrokozmoszunkban, hanem csakis a transzfiguráció
folyamata. A gnosztikus beállítottságú ember a Szent Szellem gyógyító
erőit fogadja be, amelyek a csakrák forgásának irányát fokozatosan az ellentétes irányba fordítják. Így az ember az isteni természetrend zodiákus
erőivel lép kapcsolatba, amelyre válaszként egészen másfajta képességek
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fejlődhetnek ki, és amely folyamat mentén az imént tárgyalt hét tulajdonság ismét a rendelkezésünkre állhat.
Az új ember ezen hét tulajdonsága a hét agyüreggel is kapcsolatba hozható.
A megszabadulás útján járó ember hét agyi ürege – avagy a fej hétszeres
rózsája – megnyílik az isteni prána
számára, így a Szent Szellem gyógyító
erejében részesülve a régi élet alapjai
legyőzhetővé válnak. Amint a hét agy
üregben lángra kap a Szent Szellem hét
szeres tüze, máris a hét harmóniáról beszélhetünk, nevezetesen a szeretet énekéről, a bölcsesség, és a magasabb aka
rat énekéről, és végül: az összekötő erő
énekéről, amely a hat megelőző éneket
a hét új képesség tökéletes egységébe
köti össze. Blavatsky asszony „A csend
hangja” című könyvében is az olvasható,
hogy az ember csakis akkor teheti lábát a
misztikus hangok lajtorjájának legfelső
fokára, ha belső istenének hangját hét
fajta módon meghallotta. A he
tedik
hangban pedig – így írja „A csend
hangja” – egymásba fonódik az előző
hat, avagy másként kifejezve: a hat kü
lönálló hatóerő a hetedik képességben
válik valóra. Ezzel a hét képesség
gel
járhatóvá válik a hétszeres mikrokozmoszhoz vezető híd, és a hét örök kapu
megnyílhat. Ezzel zárul a kör a tökéletes
Kép forrása: Pinterest
ember fejezetünk elején megbeszélt hét
tulajdonsága körül.
A természetben született személyiség
a lélek szolgálatában
Így tehát a természetben született személyiség – miközben a bukott világban keresően tevékenykedő emberekért tovább működik – most már a mikrokozmikus rendszerben manifesztálódott új erőket és képességeket kezdi
szolgálni. Az ember értelmi képességét, miután megszabadult az aurikus
lény befolyásaitól, immár a magasabb rendű gondolat-test, az új tudat
fény sugározhatja át. Az ilyen módon megvilágosult és megtisztult értelem
Gnózis: az új ember megszületése
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abban a helyzetben van, hogy az új tudatként
hatásossá vált új fajta gondolkodási képesség
kisugárzásait asszimilálja, és az egyetlen helyes
módon feldolgozza. Mindemellett az asztrális
test is átjárhatóvá válik a gnosztikus áramlatok számára, olyannyira, hogy új lehetőségek
adódnak a lélegzéssel kapcsolatosan is.
Így az emberi lény minden atomi részecskéje új
világosság-erőkkel töltődik fel, és így lehetsé
ges az is, hogy az ember új fajta érzékenységre
tesz szert. Erre az éteri testnek is reagálnia kell,
hogy a monádikus tűz világossága átragyoghassa, ennek pedig az a következménye, hogy az új
sugárhatások révén maga az anyag-test is megváltozik, mégpedig minden egyes atomjában.
Az ember tehát immár új gondolkodással, új
érzékekkel, új Én-nel és egy teljesen megújult
tudatállapottal rendelkezik. És ezekkel az új tulajdonságokkal képes arra, hogy a négy éter, a
négy szent eledel felett is uralkodjon. Képes
magához vonzani azokat, összefűzheti és elvá
laszthatja, avagy akár bizonyos rezgési állapot
ba is hozhatja őket. Egyszóval: a hét új képességnek köszönhetően a gnosztikus ember képes
használni a négy – ám egyenként háromszorosan megnyilvánuló – isteni étert, avagy a bibliai kifejezéssel élve: ehet „a tizenkét lepényből”.
(Mózes III., 24. – 5. – 6.) Ezzel tesz szert az új
ember az új lélek által felépített, négyszeres személyiségre.
Ám az őt körülvevő aurikus égbolt is változáson megy keresztül: tizenkét új „csillag”, avagy
másképpen szólva, tizenkét erő-összpontosulás
jelenik meg benne, amelyek a „négyzet” – tehát
a négyszeres új testi felépítmény – építéséhez
szükséges éteri erőket asszimilálják. A „Fény
kin
cseskamrái tizenkét megváltójának” erői
ezek, ahogy a misztériumokban kerül kifeje
zésre.
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Emberi lelkek a halász hálójában
Új képességei alapján az ilyen tanulóval kap
csolatban „a Kő mestere” alkímiai kifejezést
használhatjuk. Mert bár a képességeket annak
a folyamatnak véghez viteléhez veszi használatba, amely során az összes, a mulandósággal
kapcsolatos tényezőt legyőzi önmagában, a ren
delkezésére álló erőkkel és képességekkel mindenek előtt kereső embertársainak segíthet. Ő
tehát az emberi lelkek halásza, ahogy a Biblia
nevezi. Képes lesz tehát arra, hogy „a hálót a
jobb oldalon kivesse, és a háló a súlytól mégsem
szakadjon el”. A háló képében az új képességekkel felvértezett ember aurája, avagy lélegzőtere
kerül kifejezésre, amelynek mágneses képessé
ge két nézetre bontható: egy vonzó és egy ta
szí
tó képességre. Az újjászületett gnosztikus
ember „hálójával kihalász” mindent, ami újonnan szerzett képességeivel és tulajdonságaival
összhangban van, ám mindazt, ami nincs össz
hangban, eltaszít magától. „Zsákmánya” pedig,
amelyre a bukott világban tesz szert, részesül
majd a Szent Szellem erejének, a Gnózisnak
áldásában.

Gnózis: az új ember megszületése
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Az ifjú gnosztikus Szerzet rendkívül időszerű feladatot vállal fel ezen a
korszakfordulón, amely már kezdetét vette. Ez a feladat azonban ugyanakkor rendkívül hagyományos is: mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a Krisztus-sugárzás, az egyetemes Hétszellem egész mágneses
lehetősége felszabaduljon az emberek szívében.
Az Arany Rózsakereszt tanulói tudják, hogy ezt a krisztusi sugárerőt a szívben kell feléleszteni, onnan kell annak felszállnia, mint kibomló rózsabimbóból az illatnak.
Csak a megtisztult szívből száll fel az a bizonyos „jó illat”.
A szív megtisztítása egy hétszeres feladat. A megváltoztatás folyamata szin
tén hétszeres. Csak e hétszeres folyamat befejeztével hatol fel az ember szel
lemlelke az újjászületéséhez.
Ez a győzedelmes Rózsakereszt.
Roppant fontos tehát, hogy az ember önmagának példát mutatva a benne
lévő Másikat szolgálja, és ebben a világban is szolgálatkész legyen és ma
radjon. Vezérfonala pedig az egység, felelősségtudat és a tiszta irányulás
leg yen. A mágneses sugárteret mindvégig a szeretet és az igazság kíséri.
„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énben
nem. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, meg
mondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet
készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet
készítek néktek, ismét eljövök, és magammal visz
lek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.
És hogy hová megyek én, tudjátok; az utat is tud
játok.” (János 14)
Szeretettüzének sugarait Krisztus mindenkire
árasztja, aki egész létállapotát egy új Krisztuskozmosz felépítésének szenteli, és így magát az Úr
eme új napjának ajándékozza.
„Ó, erőáram, szív forrása, lényemet Te töltöd el.
Ó, Te, élő világosság, öröm-fényed izzik...”
(185. T. É.)
Akik megtanulják felismerni, hogy életük vezetését valóban a lelkük vette-e át, azok belülről
megértik a lélek hangját, és hallgatnak a hívásra.
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„Betlehemben megjelentél, Uram, felismert a szívem”
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Tudatában lesznek egy új asztrális térnek, az ősforrás lélegzőterének, amely
ben minden atomot isteni erő tölt el.
Ezek az atomok képezik az isteni derű vetőmagját. Ezáltal hangolódik lényük az Élet Szerzetének, Krisztus Egyetemes Szerzetének ritmikusan rez
gő sugárterére.
Így jön létre a kapcsolat Krisztus élő
testével.
E kapcsolat révén a beáradó szel
lemi fény bennük és általuk vissza
tükröződik, és így együtt segítenek
az ezzel összefüggő folyamatokat
az anyag területén kibontakoztatni.
Az elektromos tűzéter hatni kezd
bennük. A felébredt lélekemberben
kezd tükröződni a Láthatatlan, az
isteni eszme. Az új nap megvirradt.
Így dolgoznak a világért és az emberiségért az Ádám-féle bukás első
napjának hajnala óta, hogy a bűn
következményeit teljesen kiküszöböljék, és az elgyomosodott Paradi
csomot helyreállítsák a régi dicső
ségben.
A Gnózis lénye a Szellem, a mozdulatlan birodalom lényege, az új élet
erőanyaga.
Az isteni Szellem tisztasága és azon
tudati elv között, amelyből a dialektikus ember él, végtelen rezgési kü
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lönbség, mélységes mély szakadék
tátong.
Az eredeti élet lényege akkor közli magát az emberrel, ha az ember tökéletesen, belsőleg, alapvetően és szerkezetileg a minden mást kizáró célra
irányul: a Gnózis szolgálatában teljesen az emberiséget szolgálni. Ezáltal
teszi szabaddá magában az utat. Ekkor ereszkedik le rá a Szellem, és így
lesz aztán Szent Szellem, szentelő, üdvözítő, egészségessé tevő Szellem.
A gnosztikus Szellemi Iskola nem a beavatáshoz juttatja el a tanulóit, hanem a teljes megváltást éri el nála, egész lényének átváltoztatását, transzfi
gurációját teszi lehetővé.
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Aki hajlandó a lélekmegszabadító ösvényre térni, és meg akar tanulni
reagálni a magasabb életterületek roppant kifinomult rezgésfokaira, azt ki
lehet emelni ebből a dialektikus természetállapotból.
Ám az Istenbirodalom szelleme csak akkor
képes közölni magát a tanulóval, ha az az ön
átadást tökéletes emberiség-szolgálatban nyilvánítja meg. Ebben az önelégültségnek semmi
nyoma sem lehet. Az „én” a szolgálatban sem
maradhat meg! A munkálkodónak tökéletes
éntelenségben kell véghezvinnie ál
dozatát
a tömegekért, még azokért is, akik esetleg
gyűlölik őt. Ez olyan állapot, amely mentes
minden önelégültségtől, viszont ugyanakkor ennek következményével, a szenvedéssel
szembeni immunitást is jelenti.
A magasságos, derűs életterületeken Isten
ereje, hatalma és eszméje hat. Minden élet ura
az asztrális ősanyag egy részében megjelenteti
a világgal és emberiséggel kapcsolatos elképKép forrása: Pinterest
zelését. A bolygói asztrális térben Isten szel
leme az egyedül Jó bizonyos megnyilvánulását szorgalmazza.
A földi bolygói térben Isten szelleme a természet-szülte emberre, és annak a bolygói megnyilvánulásban betöltendő feladatára irányul. Mivel pedig Istennek ez a Szelleme a lét bármely helyzetében a leghatalmasabb erő,
világos, hogy – az élet számtalan fáradalmához képest – nagyon könnyű
érintkezésbe lépni, kapcsolatba kerülni Istennek ezzel a nagy erejével. Csak
az a lényeg, hogy az ember bensőleg eleget tegyen az isteni szellemtörvény
nek, az életvitel és életbeteljesedés törvényének. Teljesen bizonyos, hogy
egy ilyen szellemtörvény teljesítésének az eredménye minden életfolyamatban azonnal és tökéletesen bebizonyosodik.
„Szeretet-Úr, tiszta Fény! Kegy-teljes, csodás lény!
Védd fiaidat, s hívd haza! Nyitva a fényes ösvény.”
(68. T.É.)
Meg kell látnunk, hogy az Alkotó hogyan teremt, és hogyan keletkezik a
teremtett: Isten a mennyekben elhinti a a halhatatlanság magvát, a földön
a változásét, az egész létezésben pedig az életét és a mozgásét. Jól meg kell
érteni ezt a meghatározást, mert ebben az egész Gnózis megnyilatkozik!
„Betlehemben megjelentél, Uram, felismert a szívem”
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A mérhetetlen térbeli megnyilvánulásban,
amely a mi fogalmaink szerint a halhatatlanságban a végtelenségig terjed, rend és szabály
uralkodik. Világos tehát, hogy a mindenség
jelensége egységet képez, ahol minden jelenség egymásba torkollik, azaz a megnyilvánulások egymástól függenek. Ennek a rendnek
a megzavarása végzetes következményekkel
járhat az egészre nézve. Logikus tehát, hogy
a mindenségi megnyilvánulásnak valami zavara esetén egy isteni természeti törvény lép
fel, amely javít, elszigetel és semlegesít.
„… mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te
tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.” (Máté 5, 29)
A mikrokozmosz egy kis világmindenség, és
ennek a rendszernek, a mi rendszerünknek a
központja, láthatatlan Napja, a szellem. Ebből
a mikrokozmikus Napból az ősidőkben alkotások keletkeztek az isteni teremtési terv
alapján. Az egyik ilyen alkotást mondjuk a
mennyei embernek. Ez egy hétszeres rendszer volt, amelynek volt egy szellemi fókusza,
szintén hétszeres fénysugárzása, valamint hét
szeres megjelenése, formája, dicsőséges anya
gi nézete. Ilyen volt a mennyei ember, akire
a Jelenések könyve azt mondja: „az angyal a
hét csillaggal a jobb kezében”.
De a mikrokozmikus Napból az ősidőkben
egy bizonyos pillanatban szentségtelen alkotás keletkezett, amely az egész mikrokozmikus rendszert elrontotta. A mikrokozmikus
rendszer istentelen lett. Ez a mennyei embert erőltetett fellépésre ösztönözte, életé
vel kísérletezni kezdett az egyetemes terv
mel
lőzésével. A mennyei ember hatalommal rendelkező szellem volt, és megnyilatkozásának folytatásával nagy bajt okozott
volna a makrokozmoszban. Emiatt a mennyei
embert egy isteni beavatkozás semlegesítette.
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Az Isten-rendben a szent Földnek két né
zete van: a születés és a halhatatlanság. A
tisz
ta születésben, amelyben a léleknek
kell a központot képeznie, folytonos válto
zás uralkodik. A változás célja az, hogy a
lény a születéstől fogva erőről erőre és di
csőségről dicsőségre növekedvén haladjon
tovább, folytonos halhatatlanságban.
Ezt a tiszta születést – amelyet a karácsony
misztériumában ismerhetünk fel – a ter
mészet-születés szenvedélyei és azok követ
kezményei akadályozzák. Ezért kíséri min
dig a természet-születést betegség és halál:
az összetörés és megsemmisülés.
Ezért a nagy feladat, amelyet minden tanulónak meg kell tanulnia, a következő: a
természet-születéstől az önátadás segítségével továbblépni az Isten-születéshez!
Ám az ember maga nem tudja helyreállítani önmagát! Ebben Isten szeretetére és ke
gyelmére van utalva.
A szeretet azonban fájdalmas tapasztalatokkal is jár. Hiszen nincs-e az emberben
sok, nagyon sok olyan dolog, amit ki kell
égetni? Ezért a tanulónak engednie kell,
hogy az isteni szeretet tüzes érintése megtámadja és megtisztítsa.
A Szent Szellem első győzelme a mai ember felett az, hogy az ember felismerheti a
saját állapotát. „Ember, ismerd meg magadat!”
A Szellemi Iskola hívó üzenete sok éve elhangzik a világon. Felszólít az istenbirodalom misztériumának megértésére. Aki a
felszólítást megérti és hallgat rá, azt képessé teszik a végleges visszatérésre az eredeti,
rendíthetetlen birodalomba.
„Betlehemben megjelentél, Uram... ”
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Ha azt mondjuk, hogy Szellemi Iskolánk rendelkezik egy elektromágneses sugártérrel, akkor ez sok tanuló számára valami dogmaként hangozhat,
mert, bizony, még nem mindenki tapasztalja tudatosan ezt a sugárteret.
Ennek ellenére minden tanulónak meg kell tudnia, hogy mi egy mágneses
test, milyen a szerkezete, és jelenlétét hogyan lehet megállapítani.
Meg kell különböztetnünk az Egyetemes Szerzetlánc sugárterét a „küldöttek” sugárterétől.
Az Egyetemes Szerzetlánc sugárterét olyan lények népesítik be, akik természet feletti életállapotot értek el. Ők kiemelkedtek az anyagból. A tisztább, szentebb, istenibb rangú lények, emberi szellemek egyetlen, nagy
hierarchiáját képezik, akiknek a Szent Szellem fényét tudatosan szabad
működésre késztetniük. Ezért őket Krisztus teste tagjainak nevezhetjük.
Ők fényaknát hoznak létre a mi természetes állapotunk, és a nem ebből a
világból való birodalom között.
Ez a fényhierarchia megnyilvánul, és körülveszi a küldötteket. Ezt a kört összekötik az
isteni világossággal, amely belesugárzik világunkba, a halál világába azért, hogy mentse
mindazokat, akiket a veszendőbe menés ve
szélye fenyeget.
A küldöttekben nem csak az hat, amit rendel
tetésnek nevezünk, nem csak valami előre ki
tűzött cél, bár még biológiailag kötve vannak.
A Fama Fraternitatis tanítása szerint Ádámmal együtt, a bukása pillanatában, leszállt az
Egyetemes Tan, mentési kísérleteket végzett,
és a küldöttek köre már akkor is megvolt.
Ezekben az első időkben az ember alakja még
nem volt annyira megkristályosodva, mint
most. Mennyei teste még nem halt meg, és dia
lektikus teste fejlődőben volt.
Ebben a helyzetben az emberek között kiala
kult egy csoport, amelynek tagjaiba az emlékezésen kívül belevéstek még valamit: bi
zonyos érzékenységet a mennyei hierarchia
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érintése iránt. Amikor a hierarchia úgy akar
ta, akkor ez a képesség a küldöttekben működ
ni kezdett. A régi misztikusok ezt a hajlamot „a kincs csodás ékszerének”
nevezték. Ezzel a kígyótűz bizonyos működésére utaltak.
Minden emberiségkorszakban szükség volt bizonyos számú küldöttre,
akiket életvitelük erre a küldetésre nemesített, és bármilyen okból fel tudA csodás ékszer és a küldöttek
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tak emelkedni egy ilyen hivatottsághoz.
Minden küldött viseli a csodás ékszert, va
gyis birtokolja a kígyótűznek ezt az állapotát.
Ennek az ékszernek sok viselője van,
akik ennek ellenére nem jöhetnek számításba mint küldöttek. Miért nem? Mert
ékszerüket még túlságosan a dialektikus
akadályokhoz kötötték, erősen az anyaghoz és a kedvteléshez fűzték. Majd ha az
ilyen ember a természetben kiégett, önma
gában holtpontra jutott, akkor az ékszer
valószínűleg újra megszólal.
Vannak akik a természet kerekéhez és a
halálhoz kötve jönnek a világra, mégis
azzal az elhatározással, hogy fiatal koruktól kezdve a lelket, és ezáltal az embereket
szolgálják mindenen keresztül. Ők is szóba
jöhetnek küldöttként.
A többieknek előbb ki kell gyógyulniuk a
maguk okozta sebeikből…
Egy hiteles szellemi iskola az elismert hitértékeket képviselő küldöttek összehozásával
jön létre. Ezek különböző fokozatokban
vannak, de minden küldött erőteret épít
mások együttműködésével, egy mágneses
munkaterületet, amellyel az Egyetemes
Szerzetlánc az adott pillanatban kapcsolat
ba lép.
A Rózsakereszt Szerzete, mint testvériségi rend, magasabb egység. A kiküldött
testvérek tarka sokasága végzi a feladatát
egymástól függetlenül számos országban.
Az azonban valamennyinél közös, hogy:
1. egymással kapcsolatosak a megbízásuk
révén,
2. Jézus Krisztussal a csodás ékszer révén,
3. a feladatuk miatt az életvitelük révén.
Erről a három életközösségről ismerik fel
egymást a testvérek.
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Az előre elrendelt testvér aránylag fiatalon hozzálát feladata végzéséhez.
Ékszere fényét terjeszti maga körül, és annak világosságában hozza létre
első munkáit. Ha ezek a munkák elnyerik a Szerzetlánc tetszését és kegyel
mét, akkor a hierarchia kapcsolatot teremt az ékszer fényével, azzal a világossággal, amelyet az ékszer áraszt és terjeszt. Így keletkezik a tervbe vett
mágneses tér.
A küldött erőterében többek között hatnia kell Krisztus kegyteljes lélekerejének és az alkotó esszenciának vagyis a Szent Szellem tűzéterének.
A visszatükröző éter, a fényéter és a magasabb vágy-anyag hatására a mágneses térben elvont gondolatok keletkeznek, hogy ezekben az isteni sugárzások Egyetemes Tan formájában juthassanak kifejezésre anélkül, hogy az
isteni sugallatokat eleve elszíneznék valamiféle határozott gondolatok.
Akit a saját döntése alapján egy ilyen erőtér vett fel, annak tudatos kapcso
lata az Iskola mágneses testével a Krisztus-misztériumok háromszoros tör
vénye alapján jöhet létre: egység - szabadság - szeretet.

A csodás ékszer és a küldöttek
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Következő cikk >>

ÁTJÁRÓ AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGHOZ

| részlet Jan van Rijckenborgh, Catharose de Petri:
Az új ember fényruhája című könyvből
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Nagymestereink egyike, Catharose de Petri 1989-ben megjelent könyvében,
mely Az élő ige címet viseli, ezt írta:
„A nagy mozgalmasságok idejét éljük. Olyan fejlődésen haladunk át, ami
kor időről időre egy újabb követelmény lép előtérbe, amely ellenállás ese
tén magától értetődően utat tör magának. A világ a mindenütt uralkodó
káosz miatt a robbanás szélén áll. Az emberiség pedig úgy éli át a világ
eseményeit, mintha filmet nézne a moziban.
Most gondolatban olyan moziba szeretnénk vinni az olvasót, mely valóban
a világ egyik legnagyobbikának mutatkozik. Ebben a moziban a polgár szí
vesen fizet azért, hogy a telhetetlenek soraiban várakozhasson, míg végül
beengedik a mozgó képek e templomába.
Ott aztán Ön mindennek csak a talmi csillogását és utánzatát látja, amit
egykor valódinak és igaznak lehetett mondani. Amit Ön lát, az őrültség,
melyre az ember, a maga elhomályosult pillantásával még büszke is, mert a
kép, amelyet a varázslatos homályban a szeme elé tárnak, szinte megigézi.
A nagy felhajtást és pompát lelketlen gépek készítették egy olyan tömeg
számára, amelyet – úgy tűnik – szintén elhagyott a lelke.”
Catharose de Petri szavai most, 2019 küszöbén – mindössze harminc év
múlva – időszerűbbek, mint valaha. Mi harminc év a történelemben?! Egy
röpke pillanat! Említésre sem méltó. Pedig az utóbbi harminc év olyan változásokat hozott, amelyekről nagymestereink
még nem írhattak, bár sejtésük lehetett arról a
szédületes alakulásról, amely a mi számunkra
már mindennapi valóság.
Petri asszony így folytatja:
„Vágómarhákként szorongnak a sorokban, hogy
a hangos zene és a sötétség lenyűgöző vihara után
megdermedt nyájként bocsáttassanak ki ismét
a szabadba, helyet csinálva újabb várakozók
folyton növekvő seregének, hogy mindenkinek
alkalma legyen a szörny keblére borulni.”
A szörny már nem elégszik meg azzal, hogy csak a
keblére boruljunk. Nagyra tátja hatalmas száját,
hogy elnyelje mindazokat, akik a feledés italával
telt poharakat sűrűn emelgetik az ajkaikhoz. És
az emberiség szívesen fizet azért, hogy a feledés
szakadékaiban szoronghasson sok más ember-
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társával együtt, hogy a kérődző állat félálmából semmi fel ne zavarja. Hol
vannak már a sötét mozitermek a gyorsan pergő képsoraikkal, amelyek oly
andalító zsibbadásba ringatták a hajdanvolt fiatalokat?!
Ma fejest ugrunk a virtuális világ csillámló-gomolygó csillagködébe, és
hipp-hopp, már ott is vagyunk, ahol – ahol lenni szeretnénk? Vagy inkább
ahová varázsolnak bennünket?
„És a hamis szórakoztatás áradata
másodpercre sem szünetel, mert a
polgárnak semmiképpen sem sza
bad unatkoznia. A kérődző állat fél
álmából semmiképpen sem szabad
felocsúdnia.
De gondolkodnia sem szabad!…
Nem szabad felébrednie, hát még
felismernie, hogy ez az egész élet
az Istenből kiinduló egyetlen igazi
lélekélettől teljesen elidegenedett.
Nem szabad rájönnie, hogy ezzel a
mérgezett táplálékkal azért etetik,
hogy egyetlen fényszikra se kapjon
alkalmat a fellobbanásra.
Ezért kell az eseményeknek lázas
sebességgel lejátszódniuk. Az ember
nek ne legyen ideje észrevenni, hogy
mit adnak be neki.
Ezt a ravasz fondorlatot, amely az el
tompulást és a szét-szórakozást szol
gálja, és amelyet minden komoly
ér
téket nélkülöző éleselméjűséggel
Kép forrása: Pinterest
állítottak össze, e világ hatalmai és
erői uralják és irányítják.
Bármennyire tragikusan hangzik is, ezeket az értéktelen létösztönöket az
emberiség egy olyan világban éli át, amely az örökkévalósághoz vezető
átjáró. Az emberiség legnagyobb része folyton új szenzációkra vár. Teljesen
a világegyetem alacsonyabb rendű asztrális kavargásának elködösítő szférájában raboskodik.” - írja tovább Catharose de Petri.
A világegyetem alacsonyabb rendű asztrális kavargása létre hozta a virtuális világot. Ebbe aztán a modern ember nyakig belemerült. Mit csinálnak
a gyermekeink, az unokáink? Okostelefonnal a kezükben boldogan szür
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csölik a feledés italát! Ma már nem kerül nagy erőfeszítésébe e világ hatalmainak, hogy folytonos félálomban tartsák az embereket. Ma már semmin sem kell gondolkodni, mindent készen,
megcsócsálva kapunk, csak fel kell csatlakoznunk a világhálóra.
Közeleg a karácsony. A városok fényköntösbe
burkolódznak. Díszkivilágítást kap a temp
lom, a városháza, a park, az út menti fasor.
Mindenfelé aranyos csillogás. Színesen villód
zó fények játéka.
Az üzletek rogyásig teltek mindenféle csecse
becsével, mert az ünnepre a tömeg mindent
megvesz. És tényleg mindent megvesz. Akinek nincs elég pénze, az gyorskölcsönt vesz
fel valamelyik banknál uzsorakamatra, és
még boldog is, hogy megveheti drága (és kifinomultan zsarnok) gyermekének a legújabb,
legokosabb ketyerét, nehogy lemaradjon a tö
meg mögött.
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Az idézett könyvben tovább olvasunk:
„Mi ez az asztrális mozgás? Ősanyagi jellegű fényerő. Az asztrális erő atomenergia. Másként szólva: az asztrális erő bizonyos állapotban lévő atomokból áll. Az asztrális fényerő olyan atomok összpontosulása és áramlása,
amelyeket az ember csakrarendszere lélegez be és vesz fel. Ezek az áramok
szétterjednek az egész szervezetben, úgyhogy a személyiségnek reagálnia
kell rájuk, és belőlük kell élnie.
Pál apostol is szóba hozza a világrendünket jellemző, szakadatlan drámai
mozgalmasság belső okait. Eközben az emberiség saját természete ellen fog
pártot, és éppen ezáltal erősíti és tartja fenn ezt az asztrális örvénylést.
»Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelem
ségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a
gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annak okáért ve
gyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz
napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok.« (Pál Efez.6, 12-13)
Az emberiség semmit sem ért már Isten műveiből, hát még a Krisztusba
vetett hit erejéből.
Átjáró az örökkévalósághoz
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Vagy az olvasó másképpen látja? Vélekedé
se szerint az egész világot behálózó félelempszichózisban hömpölygő tömeg nagyobb
része talán még nyitott az Isten-birodalom
nem ebből a világból származó megszabadító
erőire?”
Az idő gyorsuló sodra is hozzájárul ahhoz,
hogy a Gnózis hívását már csírájában elfojt
sák. (…)
A Krisztus-hierarchia mindezt nagyon is jól
tudja. Azért kell az őt szolgálóknak keményen
kiállni az igazság mellett, hogy aki el akar indulni zarándokútján az új menny-föld felé,
az egyszer csak felébredjen az elsötétült gondolkodás rabságából.
Aki fellobbant Krisztus világosságában, és
lényében az atyatűz energiájával kezd dolgozni, annak cselekedetei fényt és melegséget
gerjesztenek. Ha lényében felszabadulnak az
isteni erők, a pislákoló szikra magasztos su
gárzássá lesz.
Ha a tanuló valóban arra törekszik, hogy
világossággá váljon mások számára, ha hajlandó őrt állni a szellemi fény tűzoszlopai
előtt, amelyeket a Szellemi Iskola gyújtott
meg a fókuszai felett, akkor az új léleklényt
Isten szelleme világítja be.
Ez az út sok keserűséggel és csalódással is
jár. Bolondnak is tarthatják azokat, akik a világosság evangéliumáról beszélnek.
»Mivelhogy pedig én igazságot szólok, nem
hisztek nékem.«
(Ján.8.44-45)
Amikor a Logosz megjelenik a maga hármasságában, akkor létterületünkön ennek a
hármas tükröződése, árnyképe is előáll. Így
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jelennek meg a fejedelemségek és hatalmasságok és a sötétség világbírói.
A személyiség négy teste közül az asztráltestet alapvetőnek lehet nevezni.
Ez határozza meg az egész személyiség állapotát. Ennek révén van kapcso
latban az ember az őt körülvevő mágneses testtel, de a különféle asztrális áramlatokkal is. Amit az ember felvett, azt kilégzéssel adja tovább a
környezetének. Ezért nagyon fontos, hogy a tanulót a tiszta belátás vezérel
je. Ha pedig ez még hiányos lenne, akkor az Iskola szabályaihoz kell igazodnunk.
A Szellemi Iskola tudatosítani akarja minden tanulójával, hogy valamennyi
en a nagy terv, a világra és az emberiségre vonatkozó üdvözítő terv kivite
lezésén való együttműködésre hivatott.
Ha a tanulóban tudatosul, hogy egy olyan világító, ragyogó erővonal lét
rehozásán működött közre, amely az egész világot arany gyűrűként veszi
körül, akkor megérti azt is, hogy rendkívüli és szükséges módon járulhat
hozzá a szent Mű megelevenítéséhez és betetőzéséhez.
Ha a tanulók együttműködnek a kiteljesedés ezen arany koronájának elké
szítésében, akkor a Világszerzet hálája és szeretete övezi őket.
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DVD AJÁNLÓ

<< Előző cikk

UTAZÁS A VÁRATLANBA DVD
Fama Fraternitatis
Rózsakeresztes – Kiáltványok 1614 – 2014
Az ember útja – utazás a Váratlanba?
Hogyan találjuk meg valaminek az értelmét és irányát, hogyan
találunk rá az iránytűre? Napjainkban világossá válik, hogy a tudományba és technikába vetett hit nem elegendő.
400 évvel ezelőtt, 1614-ben, egy kis írás jelent meg: a Fama Fraternitatis, melyet tübingeni tudósok egy baráti köre (Tobias Hess, Johann
Valentin Andreae és mások) fogalmazott meg. Ez a könyv egész Európában a felháborodás viharát váltotta ki, de lelkes egyetértésre is
talált. Olyan időszakban jelent meg, amikor a természettudomány
kezdett megszabadulni a vallási gyámkodástól. A Fama Fraternitatis
egy olyan ember (Christian Rosenkreuz) útját írja le, aki a tudás,
hit és művészi tevékenység szintézisére törekszik – és eközben eljut
legbelső önvalójához.
Reinhard Eichelbeck és Wolfgang Jung a kódolt írás jelentésének,
valamit titkos rugóinak és következményeinek keresésére indul.
Művészek, tudósok és spirituális keresők fejtik ki véleményüket –
inspirációról, bátorságról, kreativitásról és belső csendről tanúskodnak. A film így szeretne hozzájárulni egy jövőbeli távlatért folytatott
küzdelemhez.
Wolfgang Jung: rendező-operatőr, producer, megbízott előadó
Hochschule für Gestaltung, Schwäbisch-Gmündben
Reinhard Eichelbeck: forgatókönyvíró, sok éven át szerkesztő az
ARD-nél és a ZDF-nél
Alfred Bast: művészeti tanácsadó
Technikai információk: 100 perc, DVD PAL,
Sztereó magyar nyelven (hang, felirat)
Megvásárolható: http://aquariuskincsei.hu/termek/utazas-varatlanba-dvd/
bemutató részlet: https://www.youtube.com/watch?v=yO9a-K0oYUU&feature=youtu.be

KÖNYVAJÁNLÓ

SUGÁRKA
– A FÉNY MESÉI MESEKÖNYV

|

FER-KAI

A mesekönyv varázslatos történetei és megkapóan szép képei az egész családot megszólítják. A mesék szerteágazó jelképrendszerén végigvonul egy-egy kiemelt téma,
szimbólum. Eleinte alacsonyabb szinten,
lefokozott állapotban mutatkozik meg. A
célhoz közelítő mesehős nézetében pedig előrevetíti a folytatást: a felemelkedést,
megtisztulást; a földi természet lecserélését,
átlényegülését mennyeivé.
A kötet rajzai és színes képei az egyetemes
bölcsesség – főleg a magyar őshagyomány
– képi világából merítenek, a mesék lényegét, szellemi hátterét jelenítik meg. Ablakot
nyitnak a képzeletnek, és varázsszárnyakat
adnak neki.

„A víz tükrén a lefelé ereszkedő telihold ezüstje csillogott. Mielőtt a fényes korong eltűnt volna, a túloldalon előbújt a nap, és arany köntösbe
öltöztette a tavat. E pillanatban született meg Sugárka. Egy tavirózsa
kelyhe volt a bölcsője, melyet a tó hullámai ringattak. Itt nevelkedett
fényszoknyában, molnárkák, szitakötők, békák, aranyhalak és egy fehér hattyú társaságában. Iskolája a világmindenség volt, tanítói a fények, hangok, ízek és illatok. Távoli csillagok egyengették útját, és ő
meghitt ismerősként nevükön szólította valamennyit.”
A könyv megvásárolható az Aquarius Alapítvány honlapján:
http://aquariuskincsei.hu/termek/fer-kai-sugarka-a-feny-mesei-mesekonyv/
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József Attila
Gyémánt
Mindenkor idejük van a zsoltároknak.
Gyémánthegyen állunk,
De zsebünkben kavicsok vannak.
Nagyon elfelejtettük, hogy angyalok voltunk,
Kövér vánkosokba tömtük fehér szárnyaink.
Most könyörgések szomjazzák erőnket
És térdünk alatt lyukassá kopnának a kövek,
Szívünkben a csillag megfagyott.
Igen. Igen.
Elsüllyedtek a haditengerészek:
Szelid révészek csónakáznak Isten felé.
Még a nagyon öregek is
Kiülnek a dolgok előtti egyszerű lócára
S türelmet prédikálnak messze,
A mulandóság halainak.
Igen, igen.
Ne higyjük el hát barátaim,
Hogy lapdák helyett ökleinkkel lapdáztunk!
Mindent meg kell simogatni,
A hiénákat, a békákat is.
Gyémánthegyen állunk,
Szigorú hó, takard el bűneinket,
Oldozd föl nyelvünket, mennyei világosság!

