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Bevezető
Fel kell készülnünk a számunkra rendkívül jelentős, új életterület titkainak
feltárására. A misztériumiskola új életterületéről van szó, amely a „har
madik templom” (erről értesülhetünk a Rózsakereszt Krisztián alkímiai menyegzője című műből), a lakóhely, amelyhez a modern Szellemi
Iskolával való tanulói kapcsolatunk miatt már odatartozunk akkor is, ha
esetleg még a világosságszületés, a lélek újjászületése nem történt meg
bennünk. Már kölcsönhatás áll fenn az új életterület, az új lakóterület és
miközöttünk. Ez a hatás a gnosztikus világosságsugárzás és az új létállapotba már belépett testvérekkel fennálló kapcsolat miatt jön létre.
Ennek a kölcsönhatásnak az eljövendő időkben egészen más szempontjai
és következményei lesznek, mert a misztérium-bolygók befolyása alatt
hatalmas folyamatok kezdődtek, melyek minden egyes tanulóra hatnak,
de a csoportra is, mint egységre.
Az eljövendő események és nyilatkozatok tehát nagy jelentőségűek lesz
nek a csoport számára és mindenki számára, aki felkészült erre.
Aki viszont csak szemlélgetve várakozik, arra ezek a nyilatkozatok kínosan
vagy megdöbbentően hathatnak, vagy csalódást okozhatnak neki.
Az eljövendő események azt követelik meg, hogy a vőlegény érkezésekor
a „menyegzői terem” minden vendégének lámpája világítson, az új lélekmécses égjen, s legyen benne elegendő olaj is!

<< Tartalom

Következő cikk >>

AMI VOLT, AZ MEGINT LESZ

| Jan van Rijckenborgh: DEI GLORIA INTACTA
című könyvéből

Ezeket a szavakat most ragyogó derűlátásnak, nagy örömnek vehetjük, amiben egyszer majd minden nép részesül…
Volt egyszer valami – nem a dialektikus életterületen – egy
eredeti világrend, az Isten-fiaknak emberi rendje – és az
megint lesz!
Ezt a világrendet pedig az emberiségnek nem kell
felépítenie, nem kell megalapítania, mert ez létezik! Benne
lakik a Szerzet, benne lakik a szeretet ereje, mely minden
észt felülmúl.
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Ebbe az ismeretlen világba az ember nem léphet be azért és akkor, amikor
kileheli utolsó lélegzetét, mert ez a világ mindazoknak ismeretlen marad,
akik – anyagtestükben vagy azon kívül – a nagy káprázatot szolgálják. Ez az
ismeretlen világ mindenütt jelen van, és életterületünket áthatja, ahogyan a
negyedik dimenzió áll merőlegesen a három ismert dimenzión.
Ezt az ismeretlen világot valaha az egész emberiség ismerte. Ezért van meg
sok emberben az eltörölhetetlen emlék, a sejtés, hogy „Isten nemzedékéhez”
tartozik. Ezért van a küzdelem és törekvés, a megváltásért esedezés, és a bi
zonygatás, hogy „az ember jó” a gonosz valóságának tolakodása ellenére is.
Ezért mennek ki a hírnökök és prófétálnak: ébredjetek, világosság gyermekei,
mert ami volt, az megint lesz! És megjelentetik az utat, az igaz élet ösvényét, a
visszautat…
És a beavatott Pál ujjong az isteni mélységek
és gazdagságok miatt, és világunkban az istentanúk egész sorát halljuk az új birodalomról
beszélni.
A tanuló pedig, aki ismeri ezeket az örömöket,
szintén tanúskodni kezd, és harcolni kezd a
nagy káprázat és csalás ellen.
Az ismeretlen világ
Az ismeretlen világ emberisége teljesen más
testi állapotban él, mint a dialektikus életterület
emberisége. Az ember a közönséges testiség
alapján nem művelheti fel magát az egyik állapotból a másikba. Ez teljesen lehetetlen. „Test és
vér” – bármilyen gyakorlott és művelt is – „nem
Kép forrása: Pinterest
örökölheti Isten országát”. Ehhez teljes újjászü
letésre van szükség.
A közönséges felfogás szerint az „újjászületés” valami megtérést jelent. Valami
elbúcsúzást bizonyos bűnállapottól, és átmenetet valami más környezetbe.
Senki sem állítja, hogy az ilyen megfordulásra nem lenne szükség. De ennél nem alapvető változásról, hanem a dialektikus jelenségünknek valami
észszerű meggondolásokból gyakorolt erkölcsműveléséről van szó. Az ilyen
megfordulás az első lépés: ez a földi természetben raboskodó ember első
reakciója a világosságra, amely fénylik a sötétségben. Itt az újjászületésre való
előkészületről, intelligensen végzendő felkészülésről van szó, amelynél helyet
kapnak a misztikus, a szellemi, a fizikai és a mágikus szempontok is.
Néhány régi misztikus azt gondolta, hogy ezt az első megfordulást, az anyagtól
való elbúcsúzást úgy mutathatják be, hogy a higiéné fogalmát szinte paroAmi volt, az megint lesz
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dizálták. Ennek ellenére olyanok maradtak, hogy fogóval sem lehetett volna
hozzájuk érni…
Minden idők gnosztikusai teljes erővel harcoltak a sok sajnálatos misztifikáció
ellen, mert ismerték Krisztus szavainak jelentőségét: „Ha valaki nem születik
újjá víztől és szellemtől, nem láthatja meg a mennyek országát...”
A nagy ezoterikus, Helena Petrovna Blavatski
ezzel kapcsolatban így tanúskodott:
„Nem igaz, hogy ha valaki nagyon gonosz, hirte
len megtérhet, s éppolyan nagyon jó lesz. Test
alakja ugyanis túlságosan elromlott, s így telje
sen alkalmatlan. Egy hordót, amelyben besózott
halakat szoktak tárolni, nem lehet egyszerre csak
rózsaolaj tárolására használni, mert anyaga tele
szívta magát sóval és halszaggal”.
Testünk sejtjei maguk is kis világok, mikrokozmoszok, amelyek dialektikus törvények szerint
működnek. A földi természethez vannak kötve,
s valami egészen más területről jövő erőket
nem tudnak felvenni. Az ilyen irányba mutató
változásokat nem tudnák megérteni, s ha mégis kényszerítenék őket, akkor ennek betegség,
téboly vagy halál lenne a következménye.
Kép forrása: Pinterest
A nemes tudás előfeltétele
A nemes tudás előfeltétele tehát először egy megfordulási folyamat, amelynek
három nézete van, s ha a tanuló ebben a folyamatban eléri a lehetőségek szélső
határát, és ott ki tud tartani, akkor nyílik meg neki a az ismeretlen világ kapuja. Az érzékek elragadtatásában, egy belső felemelkedés folytán előtte áll a
mennyei ember alakja, az igazi emberfia testisége.
Mihelyt a tanuló, aki ezt meglátta, teljes mértékben, belülről igazán kijelentheti:
„Jesus mihi omnia” vagyis „Az Üdvözítő mindenem”, a háromszoros előkészítő
folyamatra a háromszoros, természet szerinti elhalási folyamat, és ugyanakkor
az új természet szerinti háromszoros újjászületési folyamat következik. Így lesz
feltárva az új világ – háromszor három folyamatban, három megnyilvánulási
nap folyamán.
Ha az ösvény tanulója bizonyos pillanatban valóban elhatározza, hogy újra
meg kell találnia a világosságbirodalomhoz vezető elveszített utat, akkor köteles lesz a dialektikus életterület törvényeit és jellemvonásait naponta tanulmányozni, hogy elkerülhesse a tévedés számtalan lehetőségét. Ha valamelyest
is meg szeretne ismerkedni az új ember tudatával, akkor ez a tanulmányozás
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életszükséglet. Ekkor a saját életkörülményei szerkezetével teljes összhangban
fel fogja fedezni, hogy a földi életterület minden dolga, tárgya, nézete és állapota kétszeres.
A tudat kétszeressége
Az ember képességei is kétszeresek. Minden érzékszerv, szerv, minden fizikai
és pszichikai hatás kétféle.
Ha az ember érzékszerveit figyeljük, megállapíthatjuk, hogy mindegyik két
szeres, vagyis a közönséges, dialektikus személyiség keretein belül kétféle
tevékenységet fejt ki. Hogy egy bizonyos pillanatban az egyik vagy a másikféle
tevékenység működik-e, az mindegy. A dialektikus személyiség mindenképpen dialektikus marad.
Az ember, mint tömeg, anyagi szemmel csaknem egyformán lát. Mindannyi
an láthatunk egy fát. A favágó úgy láthatja, hogy abból mennyi deszka lesz, a
festőművész a lombkorona szépségét pillantja meg, a közönséges ember pedig
törzset és ágakat lát. De bármilyen is a reakció a fa láttán, ami az egyes személyek vérétől és fajtájától függ, a „fa” benyomása tekintetében a vélemények
egyeznek.
Egészen más a helyzet azonban, ha a fát
éteri megfelelőjével együtt látjuk. Ekkor a
dialektikus látóképesség másik nézete kerül
előtérbe.
Ha a Szellemi Iskola tanulója elhatározza
az ösvény bejárását, s életét összeegyezteti
ennek az útnak a követelményeivel, akkor
többek között bizonyos dialektikus kultúrát
figyelhetünk meg. Ez a kultúra abszolút
kétszeres. Ha a tanuló a természetes személyiségében rendet teremt az ösvény köve
telményei szerint, akkor a közönséges földi
személyiségen belül a tudat kétszeressége is
kifejlődik: természetének másik oldala, rej
tett fizikai és pszichikai lehetőségei is kez
denek jelentkezni.
Kép forrása: Pinterest
Persze, sokan birtokolják vagy kifejlesztet
ték ezeket a fizikai és pszichikai lehetőségeket részben anélkül, hogy a Szellemi
Iskola bármely követelményének is eleget tettek volna. Ez azt bizonyítja, hogy
ezek a tulajdonságok mennyire a dialektikus élettel függnek össze. Földi természetének rejtett oldalát az ember fejlesztheti a regeneráló vonal mentén, de
teheti ezt az elfajító vonal irányában is…
Ami volt, az megint lesz
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Előző létállapotokban elkövetett hibák alapján a vér szerkezete és a testalkat
alapján sokan már születésüktől kezdve bizonyos médiumsággal rendelkeznek.
Ebből arra következtethetünk, hogy egy többé-kevésbé érzékeny tudat teljesen
az elfajuló vonalból magyarázható. Itt semmiféle szellemi haladásról nincs szó,
és az ilyen személyek egy kis ügyességgel és szemtelenséggel a különböző ezoterikus életterületen uralkodó zavart és
káprázatot jelentősen növelhetik.
A megújító vonal mentén
Mi történik az olyan ember életében, aki
a megújító, a regeneráló vonal szellemi
fejlődésére összpontosul? Mit tapasztal
az ilyen a rózsakeresztes ösvényen?
Először is az anyagtest érzékenysége fo
kozódik. Ez az érzékszervi észlelés terü
letén mutatkozik meg.
Másodszor jelentős változás alakul ki az
étertestben. A két alacsony éter mennyi
ség tekintetében a két magasabb alá ren
Kép forrása: Pinterest
delődik, miközben minőségileg csaknem
naponta világosodik és finomodik, aminek szintén az a következménye, hogy
az ismeretes éteri látás kezd valamilyen formában megjelenni.
Harmadszor az akarat és érzés területén állapíthatunk meg jelentős változást.
Negyedszer pedig a gondolatszervezet kezd megtisztulni.
Ha az akarás, érzés és gondolkodás egészen másra kezd irányulni, mégpedig
olyan értékekre, erőkre és állapotokra, amelyek nem ebből a világból valók, akkor a gondolkodás, akarás és érzés területén is erős fogékonyság áll elő a másvilág benyomásaira – bármilyen formában is – a tanuló létállapotától függően.
Ezek a gondolat, akarat és érzés-benyomások a rendkívül érzékennyé vált szer
vezetben ugyanakkor képtudatot alakítanak ki. Ami a tanulónál jelentkezik
vagy jelentkezni akar, azt e fejlődés legmagasabb fokán belülről látja a gerincagyi szellemtűzhatás segítségével, ami néhány megfelelő hátgerincközponton
át spirálisan belesugárzik a szívszentélybe. A tanuló ekkor úgynevezett szel
lemi látnokságra tett szert, és ezt a képességét többé-kevésbé ellenőrizni és
irányítani is tudja.
A gyakorlatban az a helyzet, hogy a dialektikus képességeknek ezt az állapotát
szinte egyetlen tanuló sem éri el, hanem a legtöbbnél a fejlődés alakulása rendkívül bizarr és sokféle.
Mégis bizonyos, hogy az ösvényre vállalkozók mind elérnek valamilyen növekedést ebben az irányban, de a tanulók létállapotától függően ez a növekedés
6

e-pentagram 2019/3

csak bizonyos egyéni határig mehet. A dialektikus kétszerességet így a tanuló
legmesszebbmenően kimerítette. A dialektikus személyiség fejlődési lehetőségei
teljesen igénybe lettek véve, s a korlátok, a határok egyre szembetűnőbbek
lesznek. Ezt az állapotot sok tanuló fokozódó bosszúsággal ismeri fel.
Ebben a korszakban, amely elkezdődött, a tanulót állandóan egyre hevesebben
és határozottabban vetik vissza dialektikus határai közé. A tanuló azt veszi észre,
hogy hatásköre egyre szűkül, s egyre erősebben a földi lét pokoli valóságához
szegezik. Nem kap már alkalmat arra, hogy kiálmodja magát az üres semmibe,
és a régi, misztikus világlemondásra egyetlen lehetőség sem mutatkozik már.
Miért?
Mert az emberiség világforduló előtt áll. Egy nagy, világ- és
emberiség-forradalom előtt.
Most tehát a tanulót felszólítják, hogy ebből a dialektikából
törjön ki három folyamatban, három heteskörrel, „három nap
alatt”, egy egyéni forradalom segítségével, amit „feltámadásnak” vagy – ebben a szövegben – „személyiség-cserének”
nevezhetünk.
Természetrendünkben számtalan társadalmi, politikai és gazdasági jelenség van, amelyekről az emberek az mondják vagy
gondolják, hogy „ez a világforradalom”. Az igazi forradalom
azonban egészen más! Az meg fogja változtatni földünk egész
megjelenését, s az ember lényének teljes szerkezeti és egyéni
megváltozását teszi szükségessé. A Szellemi Iskola tanulóinak választaniuk kell, hogy megállnak-e dialektikus szellemi
kultúrájuk határkövénél, vagy inkább tovább haladnak maga
sabb javakhoz.
Itt mindenkit figyelmeztetnünk kell, aki ezeken a dolgokon
gondolkozik: ha a kereső ember megáll kifejlesztett és kultivált
természeti személyiségénél, s azt a magasabb javakhoz vezető
lehetőségnek nézi, akkor olyan lelki állapotba kerül, amely az
elmebetegség jeleit hordozza! Világunkban szemmel láthatóan
szaporodnak az elmebetegség jelei, nem utolsósorban azoknál,
akik a világosságra és a másik életre hivatottak, de nem lépnek
a megváltó ösvényre.
Sokan vannak, akik erősen vágynak a munkára és bevetésre,
hogy ebben a világban a legjobb gyógyszerrel dolgozhassanak,
mint tiszta dolgozók Krisztus szőlőskertjében. De nem tudnak
úgy dolgozni, mert félresiklottak, s végül csak a halálfélelem,
a kétségbeesés és a csillapítatlan vágy romhalmaza maradnak.

Kép forrása: Pinterest

Ami volt, az megint lesz

7

A Szellemi Iskola tanulóinak előjoga, hogy földi
megnyilvánulási lehetőségeik határára jutva kiutat
pillanthatnak meg. Kiutat annak világos felismerésével, hogy „test és vér (tehát a földi természet)
nem örökölheti Isten országát”!
„Egyiptomból hívtam ki az én fiamat”
Az utóbbi század ezoterikusai tanaikat a Szaturnusz-korszakkal kezdik. Ez a korszak harangozta
be az emberi bűnbeesés történetét, s a kereszténység ebből a bukásból akar minket visszavezetni létünk eredetébe.
Emiatt a kereszténységet lehetetlen csupán a szívvel megérteni. Egyidejűleg legmagasabb értelmi
képességünkhöz is folyamodik, újra meg akarja
szabadítani számunkra ezt a szükséges, tiszta észt,
mert az embernek meg kell szabadítania magát a
földi szükségrend kulisszáitól.
A kereszténységet nagyobb összefüggésben kell
látni. Nem Betlehemben kezdődik, hanem a Nílus
nál. Ezért áll Máté 2,15-ben, hogy „Egyiptomból
hívtam ki az én fiamat.” Ám ez a megjegyzés is csak
mintegy hatezer évnyi távolságra mutat vissza,
miközben az egyetemes Krisztus-fáradozás már
Kép forrása: Pinterest
sok millió éves.
Az árja korszakban, amelyben a mai emberiség él,
kb. 6500 éves időszakokat különböztethetünk meg. Minden ilyen időszakban
kifejlődik az emberiség eredeti állapotába való visszavezetésnek egy kísérlete.
A kozmikus erővonalakat követve látjuk, hogy minden korszak fejlődési menetének isteni fáradozása Egyiptomban kezdődik. Az árja korszakban az emberiség most a 33. perióduson küzdi át magát. Ennek megfelelően kb. 4000
évvel időszámításunk előtt kezdődött ennek az időszaknak a 33. isteni beereszkedése, melyet Jézus Krisztus jelensége tetőzött be időszámításunk kezdetén.
A tanulónak tehát a kereszténységet világot átfogó összefüggésben kell látnia.
Az árja korszak hajnala óta minden kb. 6500 évben újonnan „hívják a megmentő fiút Egyiptomból”. Bizonyára érthető, hogy a Krisztusban végzett leg
újabb üdvözítő munka óta eltelt mintegy 2000 év a valóság hatalmas kor
szakaihoz képest csak egy pillanat.
Ez a 2000 év azonban nem veszett kárba, hiszen a számtalan ismétléssel a vérbe,
tehát milliók lelkébe bizonyos vágyakozást, különös lelki alaptartást, valami
8

e-pentagram 2019/3

egyénit lehetett belevésni. Csakhogy ez a véset, ha nem vezet „újjászületéshez”,
akkor először bizonyos minőséget, később azonban rögeszmét teremt. Így kijózanodva sokan kérdezik: „Hogy lehet az, hogy amit bensőmben igazságnak
éreztem, az a világot nem tudja megszabadítani és megváltani? Hol a hiba?”
Így érik meg a szellemi forradalomra az az ember, akinek töredékekből öszszerakott hite a valóság sziklájába ütközve szétporlad.
A szellemi forradalom pirkadata időközben megjelent, s az emberiség teljesen
új időszak szülési fájdalmait éli át.
A mi feladatunk az, hogy a szent rózsakereszt keresztény beavatási misztériumait az új korszak számára megvilágítsuk, a
tanulókat meghívjuk az új Szellemi Iskolákba, és teljes önforradalomra hívjuk fel őket,
hogy végül felszerelve, kiegyensúlyozottan
és égő fáklyákkal léphessenek szembe a ka
szással, ha eljön az új aratás ideje.
Az emlékezés szellemi ösztöne a személyiség hordozóit bizonyos természetes-mágikus állapotba helyezi. A tanuló a saját múltja, s a véréből szóló ősök múltja eltörölhetetlen pecsétjét viseli.
Ha a szellemi ösztön elsősorban a gondol
kodási képességet befolyásolja, akkor ezoterikus-tudományos kutatási hajlamot kelt.
Ha elsősorban az asztrális testben hat, akkor erős vágyat kelt, ami a mágia gyakorlati
oldala iránti érdeklődést táplálja.
Kép forrása: Pinterest
Ha mindenek ellőtt az étertestben érvényesül, akkor a látnokság, hangok hallása
és határozott intuíció okozója.
A természetes mágikus érzékenység a személyiségnek az emlékezés szellemi
ösztönére következő reagálása, amely már a születésnél megvan, esetleg gyakorlatok keltik, de ez semmi esetre sem a szellemi tökéletesedés ösvényén való
előrehaladás bizonyítéka! Ellenkezőleg: éppen a meglévő, vagy kikényszerített
mágikus fogékonyság lehet a szellemi haladás akadályozója, mert megerősíthe
ti az ember én-rögeszméjét. Ez pedig nagy veszélyt jelent a tanuló számára.
Tehát senki se hagyja magát befolyásolni az esetleges természetes mágikus érzékenység és ennek látszat-romantikája által, mert nem igaz, hogy az ilyen fogékonyak valami rendkívüli haladásra tettek volna szert. Úgy van ez a dolog
azokkal, akiket az emlékezésük ilyen, kevésbé kellemes módon zaklat, von
szol és kizsákmányol, mint azzal a fiatal emberrel, akire a hollandi azt mondta:
szalvétának már nagy, de terítőnek még kicsi.
Ami volt, az megint lesz
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A természet szerinti ezoterikus ember és a cél között nagy, mély szakadék tátong, mert „test és vér nem örökölheti az új birodalmat”. Az Istent kereső így
be fogja látni az alapvető megváltozás szükségességét, hogy ez hidat képezhessen neki az új élethez. Ha a zarándok átment ezen a hídon, akkor megnyilvánul neki az igazi mágia lényege, s átruházzák rá a királyi és papi tudás
eszközeit.
A mi időszakunkban a mennyei testeket kell feléleszteni, és az új misztériumok
tanulóinak ezzel a múlhatatlan hordozóval kell tudni Isten világosságában
tartózkodni. Mindenkit hívnak, aki hall, hogy legyen újra „Isten gyermeke”.
„Senki sem jó, csak egy: az Isten”
Ha az emberiség életét és tevékenységét többé-kevésbé felülről figyeljük,
világosan látjuk, hogy az nagyon is abnormális anélkül, hogy rögeszméit
ismerné. Ha megfigyeljük azokat az embereket, akik lényüknek rejtettebb
oldalait az elfajító irányba fejlesztették, akkor felfedezzük, veszélyes elmebe
tegségüket, amelyről azonban nekik ma
guknak fogalmuk sincs.
Ha azokat figyeljük meg, akik a megújító
vonal irányában művelődnek, akkor azt
látjuk, hogy – miután megrekedtek – átsik
lanak a természetesen abnormálisra, éspe
dig vagy elfajulásra, vagy – a szerkezeti
megújulás révén – az újjászületés kapuja
felé indulnak. Azt lehetne mondani, hogy az
emberiség egy hatalmas bolondokházában
él, és bizony, „senki sem jó”.
Amikor Jézustól azt kérdezi valaki, hogy
„Jó mester, mit cselekedjek...”, azt a választ
kapja, hogy „Senki sem jó, csak egy, az
Isten”.
Ha ugyanis egy lény belemerül a dialekti
kus élettérbe, természetes asszonytól születik, akkor jelen van az abnormális, a káp
rázat is.
A kétezer éves múltból így kiált felénk egy
költő:
„Nincsen csak egy igaz is,
nincs, aki megértse, nincs aki keresse
az Istent.
Mindannyian elhajlottak,
10
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Mind haszontalanokká lettek.
Nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is.
Nyitott sír az ő torkuk,
Nyelvükkel álnokságot szólnak,
Áspis kígyó mérge van az ajkaik alatt,
Szájuk tele átkozódással és keserűséggel.
Lábaik gyorsak a vérontásra,
Ujjaikon romlás és nyomorúság van,
És a békességnek útját nem ismerik”.
Így rohan és örvénylik az emberiség a dialektikus életterületen.
Ha valaki megfigyelt már mikroorganizmusokat mikroszkóp alatt, láthatta,
hogy azok egymás felfalásával tartják fenn magukat, majd osztódnak. Így van
ez az emberrel is: egyre megy, hogy természetesen abnormálisak, degenerálódóan vagy regenerálódóan abnormálisak… felfalják egymást bárhogyan
is, hogy aztán osztódjanak – bárhogyan is. Az emberi tébolyodottság olyan
zseniális, hogy a földi poklot mézédesnek
hazudja, romantikával és művészettel, mindenek előtt pedig a külső vallásával, mialatt az ember ezt a poklot még pokolibbá
teszi a technikájával és a tudományával.
„Jó mester, hogyan cselekedjem, hogy
elnyerjem az ÉLETET?”
„Hogyan cselekedjem?” – kérdezik kétségbe esve. És a válasz: „Adjatok el mindent,
amitek van!” Minden gazdag, és a dialektikus élettérben megújító felemelkedés képében meggazdagodott embernek önkéntesen fel kell adnia minden természet
szerinti szellemi kultúráját. Mindenkinek
teljesen maga mögött kell hagynia dialektikusan regeneráló fejlődésének minden
gyümölcsét, minden gazdagságát, és –
mezítelenül, koldusként és méltatlanként
kell megzörgetnie az új élet kapuját!
Erre kétféleképpen lehet reagálni: megszomorodva elfordulni, mint a bibliai példa
beszéd gazdag ifja, hogy újra a rögeszméket, a természeti vigasz, szépség, romantika,
Kép forrása: Pinterest

Ami volt, az megint lesz
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mágia és vallás értelmetlenségét ölelgessék – vagy pedig elbúcsúzni a káprázattól, önkéntesen otthagyni mindent, ami van, hogy a mennyei embert, Jézust
követhessük.
Ha a tanulónak sikerül belépni az új élet kapuján, akkor minden teljesen megváltozik. Ebben az állapotban már nem kell keseregve, vádolva és támadóan
nyilatkoznia. Ekkor elnyeri az új élet örömeit, és a békét, amely minden természetes észt felülmúl. Akkor maga Isten lakozik benne, és minden új lett.
Az isteni pedig, a mennyei, minden könnyet le fog
törölni, és a halál nem lesz már. Sem gyász, sem sírás,
sem fáradság, mert ezek az első dolgok elmúltak.
Ennek az örömnek az alapjait az az elv veti meg,
hogy megkötött istenszikránkkal szűzként álljunk
az elérés kapuja előtt. Ezt az alapvető elvet pedig
nem a modern rózsakereszt fedezte fel, hanem minden időkben örök, és bizonyos volt. A dialektikus
élet egész őrületét össze kell törni, hogy megtalálhassuk az igazságot. A tanulónak kell hogy legyen
bátorsága ahhoz, hogy szabadon építkezzen. Önszabadkőművesként bontson és építsen. Ha kiderül,
hogy egy fal nem függőleges, hát neki a kalapáccsal,
lebontani, és újból kezdeni!
„Maradjatok bátrak a keserűségben!”
Az ösvény, amelyről a modern rózsakereszt beszél, és
amelyhez áttör, tulajdonképpen nagyon régi ösvény,
Kép forrása: Pinterest
amelyet azonban benőttek a rögeszmék élősködői és
gyomjai. A tanulónak ásnia kell, minden szerszámát
használnia kell, hogy megtalálhassa az örökkévalóság kapuját. Csak akkor lesz
joga győzelemről énekelni. Amit a modern rózsakereszt magyaráz, az az egye
temes tanban eltörölhetetlenül meg van alapozva. Az ősmúlt krisztocentrikus
alakjai közül messze kimagaslik Hermész Triszmegisztosz, a háromszor nagy,
aki a mennyei ember és a világ szűzének menyegzőjét ecseteli isteni Poimand
reszében.
És az apokalipszis szerzője? Időszámításunk első századaiban ő is a mennyei
bárány és szűzies menyasszonyának menyegzőjéről tanúskodik.
Árja korszakunk hajnala óta közlik velünk az új ember üdvtitkát. Ezt a misztérium magnumot korszakunkban széles körben ismertetik, mert itt az idő!
Ha ünnepelni lehet a mennyei ember és alapvetően megváltozott dialektikus
menyasszonyának menyegzőjét, akkor teljes személyiségcsere és egészem más
tudati állapot nyilvánul meg.
12
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„Nem-lét” és mindenhol-jelenlét
Az új tudat jellemző első tulajdonsága a mindenhol-jelenlét. A kozmosz miden
kiterjedésének átélése és birtoka, minden jelenség összességével való közösség
és egység, az egyidejűleg mindenhol-lét, és az ennek megfelelő „nem-lét”. Erről
tanúskodik az, aki először éli át az új tudatot.
A mindenhol-jelenlét élménye, a kozmosz minden dimenziójának az elnye
rése és birtoka, a mindenségi jelenséggel való egységérzés annyira teljesen
más valóságot teremt, annyira mást, mint amit földi életterületünkön megszoktunk, hogy az ember ebben az elragadtatásában hajlamos bármilyen tudati fókusz létezésének tagadására. A tanuló nem lát teret, sem Logoszt, sem
rendet, sem észt, sem tervet, semmiféle teremtményt vagy jelenséget. Csak
világosságot, amelyben boldogan kialszik. Csak erőt, mellyel egyesült: magasztos, mindenhol jelenlévő SEMMIT, amellyel kapcsolatban van kötöttség
nélkül.
Ez azonban csak az első élmény. Az új tudat első, lenyűgöző átélése. Ez a pre
ludium, a mennyei ember áldásos bevonulása
Jeruzsálembe. Ez a szeretet meghatottsága,
amelybe a tanuló belesüllyed, mint valami
boldog nem-létezésbe.
Ekkor aztán: megnyílik Shíva szeme, Dang
ma szeme, a harmadik szem a mitológiából.
Ekkor megnyílik a mennyei ajtó, amelyről az
apokalipszis beszél.
Shíva szeme határozottan nem a tobozmirigy,
amely tűz-világosságként kapcsolatba lép a
működő agyalapi miriggyel, hanem a mennyei
gondolkodási képességnek a szűzzé lett dia
lektikus gondolkodási képességgel kialakuló
kapcsolata.
Shiva szeme a mennyekhez, a statikához, az
istenrendhez, a mozdíthatatlan birodalomKép forrása: Pinterest
hoz vezető ajtó, amelyről Pál beszél, amely
egyre erősebben világít, egyre jobban megnyílik. Olyan mértékben, ahogyan a tanulónak sikerül régi templomát le
bontania, és három nap alatt újra felépítenie. (Aki ezt meg tudja érteni,
értse meg!)
Mihelyt Shiva szeme világosan pillant az új világba, a feltámadás után a harmadik napon, ami egy hegy megmászásához hasonlítható, a „mindenholjelenlévő” már nem boldogság-ittas világosság-rajongó többé a misztikus
nem-létben, hanem Azzal együtt, Aki a mennyeket és világokat hordozza,
Ami volt, az megint lesz
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Isten világgal és emberiséggel kapcsolatos tervének végrehajtója, örököstársa és együtt építője. Élő, tudatos tagja Krisztus testének, a Hierarchiának,
annak a templomnak, amelyet nem kalapáccsal és vésővel építettek.
„Jövök sietve”

Az új tudat a tanulót alkalmassá teszi
arra, hogy hatalmas alkotó és tisztító
folyamat munkatársa legyen. Annak az
alkotó folyamatnak, mely Isten nevében
elkezdődött a teremtményekért, és ki is
lesz vitelezve. Ezért mondja a Jelenések
könyve, amikor a tanuló áttör a három
heteskörön:
„Ezek után láttam, és íme egy megnyílt
ajtó volt a mennyben, és az első szó, amelyet mintegy velem beszélő trombitának
szavát hallék, ezt mondta: jöjj fel ide, és
megmutatom neked amiknek még meg
kell lenni ezután”.
„És aki a királyiszéken ült, azt mondta:
Íme, mindent újjá teszek. És azt mondta:
írd meg, mert e beszédek hívek és igazak”.
Írj, dolgozz, beszélj, építs! Aki pedig
Kép forrása: Pinterest
ezekről a dolgokról tanúskodik, aki tud,
és Shiva szemét látja az új élet láthatárán világítani, azt mondja: »Jövök sietve.
Igen, jövök, mennyei ember!« ”
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„Aki valóban tudja, ki és mi az Isten, nem a sokaságban, nem a
különbözőségben gyönyörködik, hanem az Egyben és az Egyezésben. Hazudik, aki azt mondja, tiéd a világ, ember, tiéd a föld, tiéd
a kincs. Mert a föld Istené, a kincsek Istené.
Minden Istené. Istené vagy magad is, mindenestül. A Gonosz szab
ja ki a földeket, a tengerpartokat, a Gonosz mérte ki a birtokokat,
rekesztette el a folyókat, kerítette be a városokat, vonta meg az
ember és ember állapota között a határokat. Aki azt mondja, ez
az én földem, az én erdőm, az én folyóm, az én hegyem, az én
határom, az Sátán szolgája, és maga is gonosz. Ezért, fiaim, véssétek a szívetekbe: egy az ember, egy az örökkévalóságban, s
egy a hazája, ahol Isten orcáját szemléli. Oda térjetek vissza, oda
vezessétek, űzzétek-tereljétek a népet. „
Kodolányi János:
Az égő csipkebokor

A hajnalpír és a Nap-tűz
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<< Előző cikk

Következő cikk >>

A HÁROMDIMENZIÓS TUDAT
LEGYŐZÉSE

| megjelent a Pentagram folyóiratban
A transzfiguráció általi megszabadulás az abszolútban, Istenben, a teljességben való feloldódást jelenti. MI a teendő viszont,
ha a gondolkodás, az érzés és a cselekvés ennek útjában áll?
16
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Kép forrása: Pinterest

Világunk háromdimenziós. A modern fizika feltételezi, hogy ezzel párhuzamosan további dimenziók is léteznek, amelyekhez azonban nem férünk
hozzá. Egy negyedik térbeli kiterjedést egyszerűen el sem tudunk képzelni.
Ezzel szemben némi fantáziával elgondolhatunk egy világot, melynek csak
két kiterjedése: hossza és szélessége van. Ennek lakói, akik szintén teljesen
laposak lennének, háromdimenziós tárgyakkal – mint pl. a kocka – semmit
sem tudnának kezdeni, ezeket képtelenek lennének észlelni.
Amikor a háromdimenziós tudat legyőzéséről ejtünk
szót, nem egyszerűen egy negyedik dimenzió puszta
hozzá vételére gondolunk. A transzfigurációs folya
mat során magának a dimenzionális képzetalkotásnak és gondolkodásnak kell megszűnnie.
A transzfigurálás részletgazdagsága
Ami az emberben megkötözött megváltó erőként,
transzfiguráló erőelvként szunnyad, feloldoztatik és
megváltozik, ha a jelölt a megszabadulás útján abba a
fázisba lép, amelyben az alapvető gnóziserő a hétszellem hét nézetére hasad. Ezt a folyamatot nevezzük
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transzfigurációnak. Ez a háromdimenziós tudat legyő
zése. Mit jelent ez? Nos, a megszabadító tant az ember többé nem saját gon
dolatvetületének látja, s így nem külső körvonalaiban veszi fel: sokkal in
kább belülről észleli azt. Így a tan az ősemlékezetből, az ember legmélyebb
lényéből jön elő. Csak nyitott szívvel olvasható.
Ha egy szellemi iskolában a tanulóság abban merül ki, hogy a tanulókat a tannal szembesítik, és az elmélet játssza a főszerepet, akkor feltétlenül helyben
topogás és megdermedés jön létre. A tanulók és a tan közötti távolság megszüntetése együtt jár a régi gondolkodási mintákban rögzült tan és életszemléletektől való megszabadulással. A távolság mindig az egyéni elképzelés és
a tényleges valóság meghasonlottsága által keletkezik. Ha a látszat közelebb
kerül a valósághoz, akkor számunkra nem létezik többé szétválasztás, fele
barátunkkal szembeni viselkedésünket már nem megkülönböztető és csalárd rögeszmék vezérlik, hanem az aktuális öröklét egysége és tisztasága.
Ahhoz, hogy az Egyetemes Tan az emberek által megnyilvánulhasson, vagyis
gyakorlatilag hatékony lehessen, először is az embereknek kell a tant tudatosan felvenniük magukba. A fényképezés szóhasználatával élve a tant kell
élesre állítani. Ezáltal a tan bizonyos értelemben megfoghatóvá válik, mintha
távcsővel hoznánk közel. A tannal való lélek közeli kapcsolatban második
lépésként következhet aztán a tan megkülönböztető megértése és a tanba
történő behatolás, nem a fejjel, hanem a szívvel.
A háromdimenziós tudat legyőzése
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Ez hozza magával a nagy fordulatot a megszabadulás fo
lyamatában. A világról és életről alkotott kép ennek révén
teljesen megváltozik és átalakul. Ez a transzfiguráció, az átváltozás. Nézzük meg mindezt még közelebbről, a megértés, a megélés, a kivívás, valamint a lebonyolítás és az építés
szemszögéből.
A megkülönböztető megértés nincs alávetve a régi háromdimenziós gondolkodásnak és mindenféle fenntartástól
mentes. Aki az igazi megértést birtokolja, az a világ szemében bolond. Nem ragaszkodik pillanatnyi látásmódjához,
a dialektika egyetlen álláspontját sem képviseli. Ezért is
számít bolondnak. Olyan, mint egy fa, melyhez valaki így
szól: „Kedves fa, te nem tudod, milyen széles és milyen
magas vagy –, még a súlyodat sem ismered. Nem tudsz te
semmit. Milyen buta vagy!” A fa erre közvetlenül semmit
sem válaszol. Csak hosszas hallgatás után mondja: „Igazad
van, valóban nem tudok semmit, de fa vagyok.” Az igazán
értő ember tehát egyértelműen és világosan a létből indul
ki, a szív rózsájának létéből. Állandóan azzal van elfoglalva,
hogy az én lépten-nyomon formálódó ötleteit és vetületeit
éberen elkapja, átvilágítsa és feloszlassa. Folyvást meg kell
tagadnia a fej szentségtelen tevékenységét, mely makacsul
ráakaszkodik az emberre, és újra meg újra kinyújtja kezét
a jogar után. Ez az ember így teljesen személytelenül arra
irányul, hogy lényében rendet teremtsen. Teszi ezt azáltal,
hogy a szív rózsája feletti észlelését „kézben tartja”. Ennek
révén válik lehetővé az áthatolás a gondolkodástól a semleges megértéshez: az új gondolkodás szerinti felfogáshoz,
az igazi lélekmegértéshez.
Ha belül maradsz,
Kezek az ezüstöt – a szíved körül,
Hordják oda, szüntelenül,
Hol világ határát megvonod.
Ha belül maradsz, s közel,
A Holdat bizton feltárhatod.
Csak várj: arany fényözönnel
Burkol be téged új Napod.
Feltárul a rózsa kelyhe,
S hol világok kelnek egybe,
Arcod te is arra fordítod.
18
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A régi gondolkodástól, az ebből fakadó értelmezéstől
eloldozva megszabadulhatunk a hamis egyéni megkülön
böztetéstől, és képessé válunk az Egyetemes Tan valódi, lé
nyeg szerinti megértésére. Önmagunkra vonatkozó burká
tól megkönnyebbülve a tan igazi eredetiségében ragyog fel.
A gyakorlati tanulóságban a tényleges megkülönböztető
megértés a csendben, az alázatban és az odaadásban mutatkozik meg, s mindez a legmélyebb belátásból születik.
A belátásból, hogy a tan már régóta szívünk hústábláiba
van vésve – nem énünk által, hanem az isteni kegyelem
révén. A valódi megértés megnyilvánul a töretlen készségben, amellyel teljesen nyíltan és félelem nélkül állunk embertársaink elé. Aki őszintén ért, az senkivel sem
viselkedik többé „egyénieskedő”, énközpontú módon. Az
elválaszthatatlanságban állva ez az ember képes mindent
egységbe olvasztani, mivel megkülönböztetőképessége által a tan minden terjedelme feltárul előtte.
A megkülönböztető megértés tehát az elfogulatlan befogadás, feloldás és megváltás, valamint az új lélektervvel
megegyező újbóli egybeszerkesztés képessége.
Csakis ily módon lehet a tan megkülönböztető megértéséhez eljutni. Így fejlődhet ki a tannal való élő kapcsolat
és az a képesség, hogy a tant úgyszólván „az élő testben”,
önmagunkban kutassuk fel és bontsuk ki. A tan ennek
következtében megbonthatatlan egészként, azaz lebontott
elemeivel fokozatosan és harmonikusan illeszkedik bele a
napi gnosztikus meggondolásba és irányultságba. A tan
ilyetén megélése és élése által a küzdelem és a törekvés új,
tagoltabb akaratképességben lel társára, s ezáltal a célnak
mindig megfelelőbb formában mutatkozhat meg.
Minél jobban sikerül e széleskörű megkülönböztetés, annál nagyobb mélységet és áthatoló képességet kap „megértésünk”, „megélésünk” és „törekvésünk”. A szent és szentelő
erők színképe hatalmas dicsőségben árad szét.
A megszabadulás üzenetének kihordása ezen az alapon
igazán a Jupiter jegyében mehet végbe, ahogyan Jan
van Rijckenborgh Dei Gloria Intacta (Isten dicsősége
érintetlen) c. könyvében is le van írva. Mindennek eredménye pedig a világ és az emberiség bűneinek megszüntetésében, a Szaturnusz szakasz központi rendeltetésében
fog megmutatkozni.
Kép forrása: Pinterest
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Vissza az új kezdethez
Az élet célja a transzfiguráció általi megszabadulás; ez az abszolútban,
Istenben való felmenetelt jelent. A beteljesülés e mértékét énünk mégis állandóan a dolgok őáltala megszabott keretei közé szorítja. Ha az abszolút
a cél, akkor ez azt jelenti, hogy elvileg minden ember képes az abszolútban való felmenetelre. Az egyetlen feltétel csupán: az én maradéktalan és
fenntartás nélküli elveszejtése.
Küszöb előtt állunk tehát, egy kiút nélküli érzékeny pontnál, ahonnan
nincs visszatérés. Ez a gnosztikus iratok oly gyakran idézett talppontja
vagy mélypontja, a nullapont.
A természet adta embernek viszont a természetéből adódik, hogy e ponttól
viszszariad, és megpróbál kitérni előle. Hogy miért? Mert ez a „holtpont”
az én számára a szó legszorosabb értelmében halott pont is, egy idő és tér
nélküli hely, ahol dialektikus értelemben vett fejlődésre nincs lehetőség. Ez
az örökkévalósághoz vezető kapu.
Ennél a pontnál – ahol az én minden képességével, elképzelésével és tevé
kenységével zátonyra fut –, itt válik valóra a „visszatérés az új kezdethez”.
Amit itt és most erről elmondunk, az nem elméleti lehetőségek jövőbe
vetítése. Önnek csak akarnia kell, s élete bármelyik pillanatában e titokzatos pont közepébe léphet –, teljes énelvesztésben, amelyben a „visszatérés
nélküli pont” valóban dicsőséggel teli új kezdetté válik!
E ponton három törvényre kell figyelemmel lenni. Ezek:
1. a teljesség törvénye,
2. a fejlődés törvénye és
3. a testvériség törvénye.
A teljesség törvénye az alap. A teljesség és a tökéletesség ott van, ahol az én
nincs. A teljesség az én holtpontjában rejlik. A szellemszikraatom érinté-
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sében válik hatásossá; a teljesség fiában, az Atyából megszületve teljesedik
be az Új Szövetség törvényeként, mely az új értelemről, új érzésről és új
cselekvésről tanúskodik. Ez az új lélek szívrózsában történő születése, az
„Ex Deo nascimur”.
Csak az én elvesztés, és az ez általi megújulás és beteljesülés a mérvadó.
A teljesség kizárólag a nullapontban honos, ahol az eggyé válás törvénye
uralkodik. Az énről, az egyéniről lekapcsolva válik az egység törvénye
élővé. Új tudatáram írja köreit, s emeli fel az embert az új életbe.
Ez nem a jövő, ez nem utópia, hanem időszerű valóság! De csakis abban az
esetben, ha Ön következetesen megválik a dialektikus hajszától, ha belsőleg
megüresíti magát, és ténylegesen teret enged az új valóságnak.
Az evangélium így Ön által új megnyilvánulási teret kap, mely mentes az
egyéni jellegtől, az én értelmezésétől és vetületeitől. Így valósul meg az
evangélium Önben és Ön által.
De ez még korántsem minden: a teljesség törvényét az én átadás által követi
a növekedés törvénye. Ahhoz, hogy az Atya tökéletessége beáradhasson
ebbe a világba, a jelöltnek el kell magát ajándékoznia: „Adjatok és nektek is
adatik!” Ez a fokozódó megújulás mágikus képlete.
A megszabadulás útján semmi sem hatásosabb és áldásosabb a teljes
odaadásnál. Az istenfiaság teljességében állva az embert mindinkább
megragadják a megszabadulás felmérhetetlen egyetemes távlatai. Az én
elvesztés felemésztő tüze áthatja az ember egész lényét, és belülről éget. Ez
az áldozat tüze, az önfeláldozás tüze: az „In Jesu morimur”!
Csak ha ez az önfeláldozás valóban cselekvő szolgálatkészség lett a mindennapi életben, akkor válhat a testvériség törvénye, a szeretet törvénye
tökéletesen hatékonnyá – előtte nem! Csakis a tanuló keresztényleges halála teszi őt méltóvá arra, hogy Isten szeretetét önteremtő értelemben fogadja
– hamarabb ez lehetetlen! Csak az én szerinti meghalás emeli őt az életbe:
„Per Spiritum Sanctum reviviscimus!”
Kép forrása: Pinterest
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Amikor a negyedik tudati vektor, a konkrét mentális
vektor megnyilvánítja magát egy lényben, az hirtelen
tudatossá válik a térben, önmaga tudatára ébred.
Nemcsak a saját létezése, növekedése és mozgása válik
tudatossá számára, hanem abban a pillanatban észleli
saját magát és másokat is.
Ez a lény ekkor azt fogja gondolni, hogy teljesen tudatában van a valóságnak és ezt az állapot nevezhető
„éber tudat”-nak.
Hiszen viszonyul önmagához és a világhoz, illetve köl
csönhatásba lép mindennel, ami a környezetében van.
Tehát önmagát egy olyan személynek tekinti, aki feléb
redt egy álomból. De, ha visszaemlékszünk, milyen
neveket rendeltünk a tudati vektorok és a dimenziók
mellé a szolgálatunk elején, akkor észre fogjuk venni az
elme felébredésével együtt járó csapdát is.
Nem azt mondtuk, hogy: Létezés, Növekedés, Mozgás
és Tudatosság, hanem azt, hogy: Létezés. Növekedés,
Mozgás és Identitás.
Más szavakkal: amint a negyedik vektor, az Identitás,
felébred-amint egy lényiség elkezdi megnyilvánítani
magát egy síkon, – a konkrét gondolkozás síkján – akkor ez a lény nem ébred önmaga tudatára automatikusan, hanem kezdetben az Identitás vektora egy olyan
folyamatot indít el, amit Identifikáció-nak hívhatnánk,
azonosulásnak önmagunkkal és a valóságra vonatkozó
érzékelésünkkel. Ez igazából nem felel meg az álomból
ébredés állapotának, ami után már azt mondhatnánk,
ébren vagyunk.
Valójában ez inkább felébredés egy álom belsejében,
mintha csak ébren álmodnánk. Ezért él úgy az emberi lényiség jelenlegi tudatállapotában, hogy teljesen
a megnyilvánulásának az aktív vektoraival azonosítja
magát, szinte automatikusan.
Elmerülve a háromdimenziós világban, ahol szélességgel, hosszúsággal, magassággal bíró színes képek
mozognak az idő dimenziójának finom hártyáján át, az
emberi lény mostani állapotában biztos abszolút biztos
benne, hogy minden, amit megtapinthat, valós. Telje
sen úgy, mint a kiskutya, aki azon dolgozik, hogy kive
gye a velős csont képét az etetőjéből.
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A világnak e három dimenziós leképezésében, melyet a saját tudatállapota
hozott létre, az emberi lény abban a mély meggyőződésben él, hogy ő azonos a fizikai testével, az érzeteivel, az érzéseivel és a gondolataival. Belenéz
a tükörbe, és azt mondja:
Ez én vagyok.
De valójában az, amit önmagának, vagy én-nek nevez, csupán azok az aktív tudati vektorok, amikkel identifikálta, azonosította magát, amikhez tudatossága mintegy hozzátapadt, amikor felébredt éber álma közepén, az
állati létből...
Fizikai valója, érzetei, érzései és gondolatai
csupán annak a megnyilvánulásnak a vektorai, melyek a fizikai, éteri, asztrális és mentális
testeit hozták létre a négy megfelelő síkon.
Így hát az ember rátekint a burkaira, az anyagira és a finomabbakra, és így szól: ez vagyok
Én.
Ezáltal teljes mértékben azonosítja magát ve
lük, térbeli és időleges testeivel.
Végül, ha e burkok feloldódnak, a tudata – a
lelke –, is eltűnik, mert ezekkel a téridőbeli
járművekkel azonosult, amik már nem tudják
magukat tovább megnyilvánítani.
Korszakról korszakra az Egyetemes Tan más
Kép forrása: Pinterest
és más formában, más és más történet keretein
belül utalt az Identifikáció-nak erre a folyamatára.
Ilyen például Nárcisz története, aki beleszeretett saját tükörképébe. Vagy az
Elveszett Paradicsom mítosza, az Ember bukása.
Buddha az azonosulásnak ezt a folyamatát a „ragaszkodás” állapotának
nevezte. Jung pszichológiája úgy beszél erről, mint az Identifikáció folya
matáról. Ouszpenszij Dimenzionális Börtönnek nevezi. A mi szellemi
iskolánk pedig egocentrizmusnak hívja.
Ez most persze a jelenlegi fejlődési állapotunk természetes következménye.
Ugyanakkor áthatolhatatlan akadályt is képezhet, ha nem ismerjük fel,
hogy valójában önáltatás áldozatai vagyunk.
Hogy miért?
Mert ez az állapotot egy olyan fal határolja, ami teljes mértékben láthatatlan a mi három dimenziós tudatunk számára.
Mert a fal, ami a valóság általunk alkotott képét határolja nem a térből
következik, nem fizikai vagy finomabb anyagból jön létre, tehát nem egy
hely, létezése nem írható le hosszúsággal, szélességgel vagy magassággal...
Ez a fal, mely bebörtönöz minket: időből készült.
24
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Igen, kedves barátaink, a következő vektor láthatatlan hártyájából, abból a
dimenzionális vektorból, amiben még mindig nem vagyunk tudatosak, és
ami mégis behatárol mindent, amit észlelünk.
Pont úgy, ahogy a tojás héján belüli finom hártya határol mindent, ami a
tojáson belül van.
Az idő láthatatlan falát a kristályablakunk hozza létre, hogy így, akárcsak
egy tükör-labirintusban sínylődjünk – saját lényiségünk börtönében.
Mikor az emberi lény öntudatra ébred, és megnyilvánulásunk negyedik
vektora megjelenik, ami a konkrét mentalitás teste, a sorban következő
vektor, az idő, ami egyelőre nem integrálódott a tudatosságba, azonnal
előlép, mint határ.
Mint egy hártya burkolja egész lényét, megőrizvén az ember identitását,
hogy így haladhasson tovább a fejlődésünk ösvényén.
Miután pedig nem észlelheti azokat a vektorokat, melyeket a tudatosság
még nem integrálhatott, úgy fogja látni az idő vékony hártyáját, mint létezése korlátozó határát és nem úgy, mint a következő dimenzió megnyilvánulását.
Olyan ez, mintha egy tükröződő falu buborékban lebegnénk, és bárhová is
néznénk, nem látnánk mást, mint egymásban sokszorozódó tükörképeket,
egyiket a másikban, horizontok végtelen sorát hozva létre, hogy tekintetünk
végül elvész a miniatűrré zsugorodó képek tengerében.
ha visszafelé nézzük a képeket, végtelen soruk a „múlt”. És megerősíthetjük,
hogy az ún. „bukás” eonokkal ezelőtt történt, oly távoli, hogy szinte alig látható.
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Előre tekintve, a képek végtelen folyama a „jövő”, és beláthatjuk, hogy a
megszabadulás még mindig nagyon messze van, oly távoli, hogy nincs
idea, amely fölvázolhatná.
Ha mindkét irányt megfigyeljük, látható az ellentétek világa, és állítható,
hogy ezek kibékíthetetlenek, ebben a létezésben semmi nem hozható
harmóniába.
Miközben az egyetlen dolog, ami valóban létezik mindenben: a jelen pillanat.
Az Ösvény, amit a Szellemi Iskola ajánl, azzal a céllal érkezett, hogy megszabadítsa az Emberiséget abból a börtönből, amit maga épített, ami nem
más, mint saját tudatállapota.
Ez az Ösvény, az Endúra, a tudat valóságra vonatkozó illúzióinak fokozatos
de-identifikációja, tehát az azonosulás megszüntetése.
Aki ezen az ösvényen jár, az fölébred én-tudata hamis fényeiből épült világból, és befelé tekintve még egyszer pillantást vethet az Eredeti Ember
képére, aki az Élő Jelen, aki közeledik hozzánk, és megszabadít minket,
mert kimondja az örökkévalóság igéjét, aki végül föltépi az idő illúziójának
megtévesztő függönyeit.
„Én vagyok az Alfa és
az Omega. A Kezdet és
a Vég.
Én vagyok, aki Van, aki
Volt és aki Eljövendő.
Én vagyok, aki Él.
Halott voltam, de most
már élek mindörökké!
Kezemben a halálnak
és a pokolnak kulcsai.
És én megszabadítalak
téged.
Ámen

Kép forrása: Pinterest

26

e-pentagram 2019/3

„Gondoljatok a népre, amelyből származtok… de ne igyekezzetek
mindenáron a kegyeit keresni. A ti dolgotok az, hogy Isten szavát mondjátok a népnek még akkor is, ha bedugja a fülét s berzenkedik, sőt borzad Isten szavának hallásától. Lelke lusta,
mint a vadbivaly, szeret elheverni a meleg pocsolyában, szereti
megtölteni a bendőjét…
De ti suttogjátok, kiáltsátok szőrös fülébe a az igazságot, verjétek
fejbe, szurkáljátok, űzzétek az igazság botjával, zaklassátok és
verjétek, verjétek ki a mocsarából, a csendes sűrűből, űzzétek és
vezessétek, amikor kell, Istenhez, az örök hazába. Vigyázzatok,
hogy egy se vesszen el közülük, de azért, hogy egyet kíméljetek,
el ne veszítsétek az egészet! „
Kodolányi János:
Az égő csipkebokor
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Amikor valami olyasmi történik, ami mélyen megérint minket, ritkán
ébredünk rá, hogy minden esemény rejt magában egy AJÁNDÉKOT.
Életünket folytonos tevékenykedés határozza meg. A tudatunkat befolyásoló kultúra és gondolkodási mód személyes célok keresésére késztet,
sikerek elérésére és merész tervek megvalósítására ösztönöz minket. Cselekedeteinket gyakran társadalmi nyomás, illetve belső ambíció váltja ki,
valamint a kudarctól és annak következményeitől
való félelem, ami érzelmeket kelt, ha valami rosszul
sül el. Az érzelmek az ellenállás megnyilvánulásai.
Miféle ellenállásról van itt szó?
Valójában az egész dialektikus élet ellenálláson ala
pul. Amikor valami „rossz” történik velünk, mindig
ellenállunk, nem fogadjuk el, még csak nem is
nyugszunk bele abba, amin nem tudunk többé változtatni. Ha valami olyasmi történik velünk, ami
mélyen megérint minket, képesek vagyunk napokig
gondolni rá és különböző változatban képzeljük el
a helyzetet. Gyakran kérdéseket is felteszünk magunknak: „Ennek meg kellett történnie?”, „Ha más
képp viselkedtem volna, elkerülhettem volna ezt a
helyzetet?”, stb. Ritkán vesszük észre, hogy minden
esemény valami AJÁNDÉKOT hordoz magában.
Ez az adomány gyakran észrevétlen marad, mert az
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ellenállásunk elfojtja. Nem ritka az sem, hogy csak
egy bizonyos idő múlva derül ki, hogy az esemény
nek alapvető változást hordozó jelentősége volt, vagy valami olyasmire
akarta felhívni a figyelmünket, ami gyógyulásra vár az életünkben.
Mivel az ember érzékei korlátozottak, nem a valóság teljes egészét, hanem annak csak egy részét fogja föl. Cselekvése során az embert ritkán
vezeti belső, szellemi hang, inkább az énjének az akaratára hallgat. Mivel
meg van fosztva a Magasabb Erővel való érintkezéstől, ami biztonságérzést nyújthatna neki, az embert gyorsan elfogja a félelem és kétségbe esik.
Amikor valami nem jól alakul, az ember haraggal, lázadással, csalódottsággal, keserűséggel, stb. reagál, és mindezek az érzések újabb kudarcélményeket szülnek, mert az energia, amit kiküldünk, megsokszorozva hullik
vissza ránk. Ahogy a biblia mondja: „Amit az ember vet, azt aratja.”
Ha egy nehéz pillanatban két olyan nélkülözhetetlen mágikus elemet alkalmaznánk, mint a BIZALOM és a HÁLA, egy kis idő múlva kiderülne,
hogy ennek a hozzáállásnak mély átformáló ereje van és ezáltal egészen
más emberekké válhatnánk. A körülöttünk lévő valóság is drámaian megváltozna.
Haladjunk az árral
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Hogyan lehetséges ez? Nos, ha a vezetést a bennünk lévő Isteni Erőnek
adnánk át, akkor ez a régi, énközpontú természeti élettől egy olyan élet
felé fordítana minket, amiben akkor volt részünk, mielőtt az anyagba
süllyedtünk volna. A bennünk lévő Isteni Erőben való bizalom, illetve a
„Legyen meg a te akaratod” kulcsszavak használata folytán lemondanánk
a harcról és az ellenállásról, s ez a legnagyobb átformáló tett, amit az ember csak el tud képzelni! Ahogy már említettem, két átalakító elemet kell
alkalmazni, – korlátlan bizalmat és hálát. Ez a két alkímiai elem a bennünket tápláló étereket teljesen átalakítja, és gondolkodásunkat más irányba
tereli. Hasonló ez a helyzet ahhoz, mint amikor az ember egy kenuban az
ár ellen evez a folyón, aminek során sebesen kell forgatnia az evezőt. Ez a
példa tökéletesen illusztrálja az ellenállásunkat és küzdelmünket, ami nem
hagyja, hogy isteni harmóniában éljünk. Amikor azonban bevetjük a két
mágikus alkímiai elemet, akkor letehetjük az evezőket és csak akkor kell
használnunk azokat, ha a belső vezetés megtartása érdekében ki kell iga
zítanunk az irányt.
Aszerint kell cselekednünk, amit a belső hang diktál nekünk. Szándékaink
nak tisztáknak kell lenniük, a lehető legjobban Isten szolgálatára irányul
va. Ha a szívünk hangjára hallgatunk és együtt haladunk a folyó áramlatával, akkor az Isteni Akarat szerint fogunk élni! Ez a folyó természetesen
nem lesz mindig nyugodt! Néha megvadul és lesznek akadályok, farönkök,
kiálló kövek, örvények, stb. Néha beléjük ütközünk majd, mivel még nem
tudjuk tökéletesen olvasni a belső útmutatást „az isteni kézzel rajzolt tér
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képet” vagy „útikönyvet”. Ha azonban az ilyen pillanatokban bizalmat és
hálát tanúsítunk, akkor látni fogjuk, hogy ezek az akadályok csak iránymutatók az úton, a saját érdekünkben tett „lökések”, amelyek a figyelmünket
valamilyen fontos részletre hívják fel. A csónakunk továbbhalad, s egyszer
minden akadály el fog tűnni és nyugodt, csendes vizekre fogunk érkezni. Ez
így működik. Nem véletlenül beszélnek a szellemi tanítások annyit a nem
cselekvésről, a wu-weiről. Ez azonban nem teljes tétlenséget, megalkuvást
és közömbösséget jelent. Inkább arról van szó, hogy körültekintően megfigyeljük önmagunkat, az életet és intuitív módon olvassuk Isten Akaratát a
belső lényünkkel való kapcsolatunk alapján.
Isten jelképeken és példamutató helyzeteken keresztül beszél hozzánk,
amelyeket az utunkba állít. Ily módon vezet minket a legfőbb Jóra. Azonban még mindig sok félelem, bizalomhiány és ellenállás van bennünk,
ami mindazokból a régi, nyomasztó helyzetekből adódik, ami a múltban
történt velünk. Nem jövünk rá, hogy a tapasztalt szenvedést a tudatlanságunknak, az isteni törvények megsértésének és az énközpontúságunknak
köszönhetjük. Az általunk elvetett magok olyan termést hoztak, amit le
kellett aratnunk. Ha azonban bízunk Istenben, ha kapcsolatban állunk a
szívünkkel és nem tanúsítunk érzelmi, szóbeli vagy fizikai ellenállást, akkor a bizalom, hála, szeretet és világosság terményeit fogjuk learatni. Amit
vetünk, azt aratjuk. S ily módon az utunk egyenletes lesz, a zavaros vizek
elcsendesülnek és mi egy teljesen más világ széles vizeire fogunk eljutni.
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„...Ti holnap elváltok, fiaim, de ez ne legyen elválás. Nem
a közelség, nem a látás, a hallás, a tapintás, nem a közös
fedél, a közös asztal, az egy kenyér köti össze az embereket,
hanem Isten. Aki ismeri Istent, lehet bármilyen messze,
beszélhet bármilyen nyelven, imádkozhat, énekelhet, táncolhat akármilyen módon, lehet a bőre ilyen vagy olyan
színű, élhet akármiféle szokások szerint, járhat mezítelenül
vagy talpig ruhában, lehet vén vagy fiatal, férfi vagy asszony:
összetartozik, testvére egymásnak… Még az is semmi, hogy
az egyik még él, a másik már meghalt. Az igazi világban,
fiaim, a valóságban, nincsenek nyelvek, testszínek, ruházatok, szokások, nincs életkor, nincs élet és nincs halál, nincs
távolság, és nincs közelség, nincs férfiú meg nő, nincs idő
és nincs hely, fiaim, az igazi, a valóságos világban nincs
sokaság és nincs különbözőség, nincs szegénység, nincs
gazdagság…
Az igazi, a valóságos világban nincs rész, ott csak egész van.
Most nem mondok többet.”
Kodolányi János: Az égő csipkebokor

