
CD III - halál 

 

Hajnalka kapkodva vezetett a jeges úton.  

Ismeretlen volt a sötét erdei táj, sietett volna, de vajon hová vezet ez az út?  

Elfehéredett ujjakkal szorította a volánt.  

Az út rendkívül síkos volt, még alig derengett a hajnal.  

A vékony holdsarló fénye épphogy megcsillantotta a hófoltokat az út szélén.  

Úgy érezte, hogy teljesen kicsúszott a kezéből az irányítás.  

Nemcsak az autóúton, az életében is. 

 

Egy pillanatra lefelé nézett, domborodó pocakjára.  

A kilencedik hónapban járt, - „nemsokára megszületik a kicsi”,- gondolta kétségbeesetten, - 

„és egyedül vagyok.  

Bárcsak másképp alakultak volna a dolgok”. 

Az úton mintha árnyék suhant volna keresztül.  

Reflexből félrerántotta a kormányt.  

Felsikoltott!  

A jármű kormányozhatatlanná vált és nagy sebességgel rohant a fák felé.  

A lány behunyta a szemét és összegörnyedt, ösztönösen védve a sérüléstől gyermekét.  

Az autó az utolsó pillanatban irányt változtatott, mintha egy láthatatlan óriás keze balra lökte 

volna el a fáktól, az ártalmatlan bokrok közé. 

 

Sophie álma aznap éjjel nyugtalan volt.  

Az előző napok azzal teltek, hogy unokájáért, Hajnalkáért aggódott.  

A lány hetek óta nem adott hírt magáról, de a közöttük levő szoros kapcsolat miatt Sophie 

most mégis megérezte, hogy a lánnyal baj van.  

Hajnaltájban, félálomban az idős asszony hirtelen ütést érzett belül, a fejében, és erre az 

érzésre felébredt.  

Az ágya mellett feküdt, és hiába próbált megmozdulni.  

Amit azelőtt csak gyerekkori rémálmaiban élt meg, most a valóságban bekövetkezett: teste 

nem engedelmeskedett neki.  

Eddig soha nem ismert fájdalmat érzett minden tagjában.  

A tehetetlenség érzése mérhetetlen szenvedéssel töltötte el – de ez nem tartott sokáig.  



Tiszta tudata egy pillanat alatt átlátta: nincs visszaút, csak előre.  

Ez a fejezet véget ért.  

Nem próbálkozott többet mozdulatra bírni béna tagjait, elengedte testét.  

Úgy érezte, kiemelkedik belőle, és egyszer csak, mint egy már nem hozzá tartozó, levetett 

ruhadarabot látta maga alatt.  

Ekkor belülről nyugalom és melegség töltötte el.  

„Hajnalka jól van, már nincs veszélyben.” - Teljes bizonyossággal tudta ezt. 

 

Hajnalka kinyitotta a szemét.  

Pillantása a végtelenből egy bársonyos, sötétbarna szempárba kapcsolódott.  

„Jól van? Baleset érte, de néhány karcolással megúszta.  

Orvos vagyok, a mentőautóval a városi kórházba visszük.  

Elfolyt a magzatvize, hamarosan szülni fog!  

Meglátja, minden rendben lesz!” 

 

Hajnalkát megnyugtatták az idegen szavai.  

Vagy talán a tekintet volt olyan ismerős?  

A nagyanyja meleg, barna szemeire emlékeztette.  

Nem értette már, korábban miért volt kétségbeesett, miért veszítette el a reményt.  

Úgy érezte, mintha Sophie derűs, bölcs mosolya ragyogná be a teret körülötte.  

Már kétperces fájásai voltak.  

A fiatal orvos a kezét fogta és biztatta:  

„Most fújja ki lassan a levegőt”. A férfi türelmesen szinte végigszenvedte vele minden 

fájdalmát.  

Az idő megállt Hajnalka számára.  

Aztán egy végső mély levegőt vett, s a kisbaba felsírt a mentőautóban.  

„Kisfiú!”- Kiáltotta az orvos örömmel.  

A pillanat bensőségessége könnyeket csalt mind a nő, mind a férfi szemébe. 

 

Egy másik helyen, a városban, egy kis szobában a szőnyegen fekvő idős nő arca kisimult. 

Sophie mosolyogva ment el.  

Már várták.  

Ugyanekkor valaki végrehajtotta a nagy ugrását.  

Sophie emlékezett a meghatottság földi érzésére.  



Jó véghez vidd utad, barátom - dédunokám!  

 

„Horizont 

Hol egybeolvad föld és ég 

S a mindent betöltő tenger 

Egyetlen lágy hullámvonallá szelídül. 

Mint gyöngéd kézzel lezárt szem 

Kialszik, hogy múltával új ég s új föld szülessen. 

A régi sosem látja az újat, de benne feloldódhat 

Ragyog a régi tenger, tört fényű tükör csak 

Megnyílt vakszememmel mégis látok 

Nem szólhatok, de üzeni lényem 

Kiáltanék, s te már meghallgattál 

Minden, amit adhat száz halandó élet 

Elveszett és beépült, most átadom egészen 

Lényegük lángol az égő hídban 

Melyen örök fellegedre felvezet az Út.” 

 

- - - - -  

 

Kedves Barátaink!  

 

Mindannyian tudjuk, hogy az élet természetes befejeződése a halál.  

A halál nagy titok, amelyet rettegünk.  

A modern ember igyekszik úgy élni, hogy ne kelljen a halálra gondolnia.  

Valójában testünk törékeny, sebezhető, ha belegondolunk, az elmúlás bármikor elragadhat 

bennünket.  

Az ember féli a halált, legszívesebben elkerülné.  

Amikor a gyermek felnő, már badarságnak gondolja azt, hogy létezhet halhatatlanság, örök 

élet, ami a mesék világában olyan hihetőnek tűnt. 

Középkori legendák szerint a rózsakeresztesek birtokában voltak a halhatatlanságnak.  

Mi erről az igazság? 

Az ember, mint személyiségember számára a halál bizony abszolút és teljes.  

Porból lettünk, és porrá leszünk.  



Először, a szívverés leállásával, az anyagtest hal meg, majd a finomanyagi testek, az éter-, 

asztrál- és mentáltest is oszlásnak indulnak.  

A halhatatlan szellemet az ember jelenlegi állapotában nem birtokolja, lelke pedig szintén 

halandó természetlélek.  

Semmi sem marad belőlünk.  

 

Azazhogy valami mégiscsak marad: a tapasztalataink.  

Minden tettünknek, érzésünknek, gondolatunknak nyoma marad bennünk – halálunk után is. 

Az ember ugyanis kettős lény.  

A személyiségember egy mikrokozmosznak nevezett erőszerkezet közepében létezik.  

Ez az erőszerkezet gömb alakúnak képzelhető el, 16 méter körüli átmérővel.  

Az anyagtestet a finomanyagi testek burkolják, azokat pedig az aurikus lény fogja körül.  

A fizikai test halála után világunk finomanyagi részének, a tükörszférának különböző 

területein áthaladva a mikrokozmosz fokozatosan kiürül.  

A benne lévő aurikus lény azonban megmarad, megőrizve magában az elhalt személyiség 

minden tapasztalatát.  

 

A mikrokozmosz, az eredeti isteni ember, korábban nagy dicsőségű fénylény, egy 

elképzelhetetlenül régi korszakban megszegte Isten tervét,  

és a mi dialektikus életterületünkre került hiányos, tetszhalott állapotban.  

 

Eredeti dicsőségét csak a térben a szívünkkel egybeeső szellemszikra-atom, az a bizonyos 

sokat emlegetett rózsabimbó őrzi, alvó állapotban.  

 

Egymást követően a mikrokozmoszban számtalanul sok személyiség élt, és halt meg.  

Tehát az újra megtestesülés, a reinkarnáció nem egy adott személyiség újabb élete, hanem a 

mikrokozmosz vesz fel magába újabb és újabb hús-vér lényeket halandó lélekkel.  

A kiürült mikrokozmosz az aurikus lényében összesűrűsödött tapasztalatoknak megfelelően, 

melyek a leendő új személyiség sorsát, karmáját alakítják,  

segítő szellemi lények segítségével kiválasztja az új lény megszületéséhez a helyszínt, az 

időpontot és a szülőpárt.  

A fizikai élet végén aztán újabb kiürülés, majd újabb személyiség felvétele következik.  

 



Ez így megy mindaddig, míg egy érett személyiség nem dönt énjének feláldozása mellett, 

megnyitva szívét a beáramló isteni erőknek, hogy a szellemi tűzelv segítségével 

helyreállíthassák a régi-új erőszerkezetet. 

 

Így nagyon egyszerűen és röviden hangzik, azonban ez egy hosszú folyamat.  

Először meg kell születnie az új embernek, az isteni Másiknak a rózsabimbóból.  

Létezik tehát egy második születés.  

Ezután az én teljesen odaadja magát ennek a benne lévő Másiknak.  

Férfi és nő közti legtisztább szerelem is csak halvány visszfénye lehet annak, ami ekkor 

történik.  

Mert amit kívül, az ellenkező nemű másik emberben keresünk, azt csak belül találhatjuk meg. 

Végül az ego - önfeláldozása során – teljesen eltűnik a Másikban.  

Ezt nevezik arany halálnak.  

Az új ember felveszi magába a régit, ezzel létrejön az az egység, amit férfi és nő egymással 

próbál létrehozni, de sohasem sikerülhet addig, amíg a belső egység nem állt helyre.  

 

A személyiségember tudata isteni tudattá változik, a második halál, a test és a finomanyagi 

testek halála a megszabadult ember számára már csak olyan, mint a ruhák levetése. 

Folyamatszerűen cserélődik ki, napról napra a régi ember az újra, a halandó lélek helyet ad a 

halhatatlannak.  

 

„Minden nap a halál révén állva elvettetik anyagi test, felállíttatik szellemi test.”  

Aki elveszejti életét énérettem (azaz Jézusért, az új lélekért) az megtalálja azt… 

„Elnyeletett a halál diadalra.”- jelenti ki az Evangélium. 

 

- - - - -  

 

Kedves Barátaink! 

 

Sophia – a bölcsesség latin neve.  

Az isteni bölcsesség mindannyiunk rendelkezésére áll.  

Áthat bennünket, szólna hozzánk.  

Nem szavakkal, hanem belső, olykor nem megfogalmazható, mégis bizonyos, igaz 

felismerésekkel. 



Isten szeretet.  

A szeretet elajándékozza magát.  

A szeretet erő, amely az életet okozza.  

Nélküle halott és hideg volna a világ, nem létezne az életmegnyilvánulás. 

 

Az első feladat a halál legyőzése a mikrokozmoszban.  

Azonban a világot is le kell győzni a kozmoszban.  

Erre a nemes feladatra várnak mindenkit, aki meghallja a szelíd, belső hangot: 

„Jöjjetek már haza!” 

 


