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1. Kép: Siker. „Az ormokra nem hívják az embert, oda fel kell 

kapaszkodni.” (Édouard Manet) 
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KÉPEK A JÖVŐRŐL 
 

Az emberekről és az emberek közötti kapcsolatról 
 

Az elkövetkezendő korban már mindenkinek félanyagi 
teste lesz, az energia jóval kevésbé sűrű itt a Földön, mint 
most. 

Megszűnik a beszéd, mert gondolatátvitellel érintkezünk és 
szimbólumokban fogunk társalogni, hogy ne válasszanak szét 
minket a különböző nyelvek. Nem lesznek országok. 

A közlekedés nem probléma, mert rövidebb távon 
levitálunk, hosszabb távra gondolatenergia-sűrítménnyel – 
másképpen Fénnyel – megyünk úgy, hogy többen összeállunk, 
akik egy irányba megyünk, és egy erre alkalmas járművel 
utazunk. 
 

A gyógyításról 
 

Kevés lesz a beteg ember, és azok is hamar gyógyulnak. 
Inkább átmeneti problémákról beszélhetünk, mint betegsé-
gekről, melyek fájdalmasak és hosszan tartóak. 

Testi tünetekre már nem kerül sor, mert mindenkinek valós 
látásmódja van, kellő önismerettel bír és észreveszi magán, ha 
valahol elakadt a lelki fejlődésben. Így időben fordul segítségért 
a megfelelő helyre.  

A betegeket egy erre alkalmas intézménybe viszik, ami 
csak annyiban különbözik az otthonuktól, hogy nem 
családtagjaikkal élnek együtt. A berendezés egyébként teljesen 
otthonos. Nem lesznek 1-2 ágyas szobák, hanem inkább több: 
10-20 ágyasak, hogy a gyógyító energiák mindenkit érjenek, 
akiknek ugyanolyan jellegű az energiaproblémája. És azért is, 
mert magának a közösségnek gyógyító ereje van. Ez akkor már 
mindenki számára világos és természetes. 

A gyógyítást úgy kezdik, hogy teljesen föltérképezik az 
embert: múltját, amibe beletartoznak elmúlt életei is, és 
haladnak a jelenig, illetve addig, ahol a diszharmónia 
keletkezett. Amikor ez megvan, kiderítik, hogy mi az a gondolat, 
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ami az energiaproblémát okozza. Amikor a „beteg” az orvosok 
segítségével erre rájön, gyakorlati terápián vesz részt. Néhány 
foglalkozás után haza is mehet. 
 

Az iskolákról 
 

Nem lesznek füzetek és könyvek, a gyerekek úgy 
születnek, hogy tudnak olvasni és számolni - írni nem kell, mert 
olyan lesz a technológia, hogy nem lesz rá szükség. Az 
egyszerűbb dolgokat azonnal meg tudjuk teremteni, mint pl. a 
"beszédtáblát" vagy inkább a "tudástáblát", tehát a gyerekek 
semmit sem visznek az iskolába. 

A "tananyag" jó része fogalom-meghatározásból áll - a 
mindennapi Életről, és ezek összefüggéseiről. Semmiféle olyan 
elméleti dolgot nem tanulnak, amit a gyakorlatban ne 
használnának. Ezeken a foglalkozásokon persze mindenkinek 
részt kell vennie, de a gyerekek szívesen járnak iskolába, mert 
az oktatás 80%-a gyakorlati, tapasztalati tanítás. Így minden 
gyerek a saját tapasztalata által szerzi meg tudását, nem úgy, 
mint ma, amikor mások tapasztalataira hagyatkozunk, és azt 
magoljuk be. 

Persze lesznek szabadon választott tananyagok, attól 
függően, hogy melyik gyereket mi érdekel. Később, amikor már 
eldöntötték – ők és nem a szülők meg a tanárok!!! –, hogy mivel 
akarnak majd foglalkozni, akkor az annak megfelelő tudást adó 
intézménybe mennek tovább tanulni. De az alapelv itt is 
ugyanaz: 80% gyakorlat és csak 20% elmélet. 

A szeretetről és kapcsolatokról mindent tudnak, mert a 
Szeretetben születnek és élnek. 
 

A családról 
 
Lesznek családok, de nem a szó mai értelmében, inkább 

úgy, mint régen a nemzetségek. Lesznek kisebb helyiségek, de 
sokkal több lesz a nagy közös helyiség, ahol napjuk nagy 
részét töltik az emberek. Az étkezés is nagyobb - de még 
"családias" jellegű közös helyiségekben történik, és nem 1-4 fős 
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kis konyhák lesznek, hanem 30-50 főre történik a főzés - jórészt 
gépesítve. 

A döntésbe a család minden tagját belevonják – bizonyos 
kor fölött a gyerekeket is. (Ez a kor ma még nyitott, mert a 
gyerekeknél van a legnagyobb változás!) 

A családok, az emberek 
a szabadidejüket együtt töltik, 
közös tevékenységekkel. 

A gyerekekre együtt 
vigyáznak, illetve mindig lesz 
velük megfelelő számú 
felnőtt, mint amikor most 
egymás kicsinyeire vigyáz-
nak a barátnők-kismamák. 
Csak akkor – lévén nagyobb 
a család – több gyerekről lesz szó.  

Otthon a gyerekeknek nem kell tanulniuk, azt az iskolában 
teszik csak. 
 

A munkáról 
 
Mindenki azt a munkát végzi, amit szeretne, vagyis 

bármit/bármiben kipróbálhatja magát, amire vágyik. Ha kiderül, 
hogy ahhoz nincs tehetsége, akkor máshoz fog. Egészen 
addig, ameddig meg nem találja azt a tevékenységet, amiben 
kedvére alkothat – természetesen mindig a közösséget tartva 
szem előtt! Ha néhány év után szeretne mást megtanulni, akkor 
mehet egy új helyre, ahol megtanulhatja az új tevékenység 
csínját-bínját. A kezdőt senki sem neveti ki, akkor sem, ha 120 
évesen kezd bele valami újba. (Az életkor sokkal hosszabb, 
mint most, viszont kevesebb alvásra lesz szükségünk.) 

Nem fizetésért dolgoznak az emberek, mert mindenkinek 
meglesznek azok a javak, amire a gondtalan élethez szüksége 
van. Ám az „embereknek" (addigra már nem a mai értelemben 
vett emberekről van szó!) eszükbe sem jut, hogy ne 
tevékenykedjenek valamit, amiben kibontakoztathatják a 
tehetségüket, hiszen ez és a közösség „adja” az éltető energiát. 

 

2. Kép: Új generáció 
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A munkahely elnevezést javaslom törölni a szótárból, 
helyette bevezetni a „kreatív műhely” fogalmát.  

 
A hierarchiáról 

 
Lesznek vezetők, de azok nem kihasználják ezt a státuszt, 

hanem éppen ellenkezőleg: nagy megtiszteltetésnek veszik 
megválasztásukat, és teljes odaadással végzik munkájukat, 
csakis a köz érdekében. Ha nem így cselekedne valaki, akkor 
azt egyetlen hibás lépés után eltávolítják, és a megfelelő 
felzárkóztató iskolába küldik, hogy hiányos tudását pótolni 
tudja. Tehát a vezetést inkább szolgálatnak nevezhetjük.  

A vezetésbe mindenki beleláthat, a döntésekben mindenki 
részt vesz, aki az adott területen érintett: város, kisebb 
lakóközösség, iskola, munkahely, stb. 

Akik az adott vezetőket megválasztják, együtt dolgoznak 
vele – akár munkahelyről, akár lakóközösségről van szó. Ha a 
vezető esetleg megváltozna – rossz irányba –, akkor a 
közösség azonnal leváltja és másikat választ. 

 
Szabályok és azok be nem tartása 

 
Nem lesznek szabályok a szó mai értelmében. A 

szabályokat a különböző közösségek „írják” és tartatják be. Aki 
ezeket nem tartja be, azt egy speciális – ún. Fölzárkóztató – 
intézménybe küldik, mert a viselkedése azt jelenti, hogy 
tudatlan ahhoz a helyzethez képest, amiben és ahol él. Tehát 
elmagyarázzák neki az iskolában, hogy mit miért kell úgy 
cselekedni, ahogyan az elő van írva. Ha megértette, akkor 
mindenféle hűhó nélkül befejezettnek tekintik az oktatását és 
nem kell oda járnia tovább. 

Ezek a speciális iskolák mindig csak bizonyos dolgot 
tanítanak a diákjaiknak – életkortól függetlenül! –, csak azt, 
amiben úgy tűnik, hogy az illetőnek fölzárkóztatásra van 
szüksége. 

Megszűnik a bűnözés. Részint azért, mert mindenkinek 
mindene meglesz, amit szeretne. (Ebben az időben már nem 
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akarnak semmit felhalmozni az emberek, hiszen az ellátás 
folyamatos, soha nincs olyan, hogy valami hiányzik, mert 
tervezhető az élelem, ruházat, stb. előállítása. A kiszolgáló 
egységek 80-90%-ban gépesítve lesznek.)  

Másrészt megszűnik az önző gondolkodás, a "kaparj kurta, 
neked is jut", hiszen mindenki mindenkiért dolgozik, vagyis a 
közösségért. Csak azt teszi, ami a közösségnek üdvös. 
Másrészt pedig azért, mert mindenkinek örömet okoz az a 
tevékenység, amit ma munkának hívunk. Akkor már nem 
ismerik ezt a fogalmat, mert megszűnik egymás 
kizsákmányolása, dolgoztatása. 

 
Ez a jövő – attól függ, milyen ütemben változunk – lehet, hogy 
30 év, de lehet, hogy 50. Rajtunk múlik, hogy ne legyen több, 

csak kevesebb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
3. Kép: Eljövendő 
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AJÁNLÁS AZ OLVASÓNAK 
 

„Az Élet spirituális művészete” c. könyv számmisztikai 
elemzése az EzoTaro Számmisztikával® 

 
Belső energiája (60/6) 
El/befogadó szeretetenergia árad ki a könyvből. Mondani-
valójára, lényegére, spontán megnyilvánulására jellemző egy 
más típusú szeretet is, ami gondoskodásban (tudás átadása), 
odafigyelésben (tudatosítás), bensőséges kapcsolat kialakítá-
sában (tapasztalatok átadása) nyilvánul meg. A könyv hatására 
az Olvasóban, ebbe az irányba indul el a változás. Nagy erővel 
közvetíti a szabadságot azáltal, hogy a szerzők nem törekednek 
megmondani a „tutit”, inkább arra ösztönzik az Olvasót, hogy 
gondolja át választásait, döntéseit. A könyvben lévő irodalmi 
idézetek is ezt sugallják, érzelmi oldalról erősítve, támogatva a 
könyv mondanivalóját. Ötvöződik benne a legmagasabb 
rezgésre jellemző önzetlenség és szolgálat, a harmonikus, 
irodalmi-művészi megjelenéssel. 
 
Hogyan hat az olvasóra? (55/10/1) 
Felerősíti a belső energiát, és még inkább arra ösztönzi az 
olvasót, hogy elinduljon a változás útján, vagy ha már elindult, 
folytassa bátran. Egyúttal megadja azt a lendületet, ami ehhez 
szükséges. Eközben minden lépésénél, melyet a spirituális Úton 
tesz, Isten áldása és segítsége kíséri, hogy mielőbb visszataláljon 
az EGYhez. 
 
Kiknek ajánlható? (70/7) 
Akik nem csak kifelé élnek, hanem szívesen fordulnak befelé 
filozófiával, spiritualitással, önismereti kérdésekkel – ön-
MAGuktól kérve, várva a válaszokat. Azoknak, akik azt 
gondolják, hogy a spiritualitás nem elvont fogalom, hanem az 
EGYetlen életminőség, amely az Emberhez méltó. Akikben ezért 
a racionalitás nem eltűnik, hanem a valóság irányába 
fölerősödik, mert kiegészül a spirituális gondolkodásmódjukkal.  
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A könyv mindhárom jellemzője és az alcím is mesterszám, ami 
figyelemre méltó! 
 

Ezoterikus Útmutató (10/1) 
 

A könyv alcíme ugyancsak a váltást, a változtatást, annak elkez-
dését sugallja, ehhez ad megfelelő minőségű energiát. 
 

 
Mi a célja a könyv megjelenésének? 

 
A könyvnek a fő célja az alapismereteken túl, hogy egy kis 

térképet adjon ebben az ezoterikus zűrzavarban.  
(Abonyi László http://netterem.hu/) 

Hiánypótló ez a mű, amely segít eligazodni a spirituális 
úton lévőknek, hogy kiknek a segítségét vegyék igénybe, ha arra 
van szükségük, és kiket kerüljenek el, hogy ne kelljen csalódást 
átélniük, amit súlyosbíthatnak nem egyszer az anyagi 
veszteségek is. 

Ha néhol úgy érzi Ön, hogy az olvasottakban túl sok az 
információ, esetleg szokatlan nézőpontból mutat meg valamit, 
ezért első olvasásra nem feltétlenül emészthető, arra kérjük, 
akkor is olvasson tovább! Elképzelhető, hogy a további 
oldalakon megérti, de ha mégsem, akkor a könyv kiolvasása 
után is visszatérhet ezekhez a szokatlan gondolatokhoz. 
 
 

Felépítése 
 

A könyvben szép számban fellelhetőek irodalmi idézetek, a 
fejezetek is valamilyen történettel kezdődnek. Ennek az oka, 
hogy mindig az hagy bennünk mélyebb nyomot, amihez 
érzelmek is társulnak. Az a jó előadó, aki előadásába humort, 
pátoszt, vagy a meghatottság érzését viszi bele. De bármilyen 
más, érzelmet kiváltó beszéd, történés emlékezetessé teszi 
tanítását. Ezért éltünk mi is ezzel a lehetőséggel. 

Tehát a fejezetek egy történettel kezdődnek, és azzal érnek 
véget, hogy „Mit tehetünk magunkért?” Ennek a kis rövid 
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résznek az a célja, hogy felhívjuk a Kedves Olvasó figyelmét 
arra, mennyi mindent tehet önmagáért. Természetesen 
mindenkinek szüksége van segítségre, de ez ne helyettesítse azt, 
amit mi is megtehetünk magunkért. Ez alatt az alcím alatt tehát 
olyan ötleteket kapunk, amellyel kiegészíthetjük, vagy netán 
helyettesíthetjük a segítséget, melyet igénybe akarunk venni. 
Persze azt mindenképpen gondosan mérlegelnünk kell, hogy 
mikor van valóban szükségünk kívülről jövő segítségre, és mikor 
tudjuk mi megoldani saját problémánkat Belső Vezetőnk 
segítségével. Minél többször vesszük igénybe az Ő segítségét, 
annál nagyobb biztonságban érezzük magunkat a kívülről jövő 
segítségek nélkül is. 

Tehát az itt olvasott ötleteken gondolkodjon el Kedves 
Olvasó, hiszen a cél az, hogy előbb-utóbb mindenki saját lábára 
álljon, vagyis saját erőforrással rendelkezzen, amiből mindig és 
annyit meríthet, amennyire csak szüksége van. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Kép: Spirituális ÚT 
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ELŐSZÓ 
 
 

SPIRITUALITÁS, EZOTÉRIA, ÉBREDÉS … 
 

Gazdasági helyzetünk egyre rosszabb, az elértéktelenedés 
emberi értékeinkre vonatkozik, és csak ezt tükrözi a pénzügyi 
válság (váltás=válik, vált; majd elválik, hogyan váltunk!?). Sok a 
dühös ember, sokan vannak, akik a mindenkori hatalom 
embereit szidják. Ők azok, akiknek a memóriájával (netán a 
felelősségvállalásukkal) komoly baj van, mert megfeledkeznek 
arról, hogy aki ma itt és most részt vesz ebben a földi játékban, 
azért van itt, mert tanulni valója akad. Éppen itt, éppen most és 
éppen azt, amiben élünk! Tehát felesleges mérgelődésre 
pazarolni energiánkat, mert ezzel csak Lélekénünk fejlődését 
állítjuk le. Helyette fogadjuk el, ami van, és teremtsük meg ezzel 
belső harmóniánkat, belső békénket. Eckhart Tolle szavaival: „A 
világ csak belülről változtatható meg.” S mi hozzátesszük még: A 
világ csak az Emberek belülről fakadó békéjével változtatható 
meg. 

Értékrendünk a feje tetejére állt, szükségünk van tehát 
valami „módszerre”, hogy ezt és ezzel együtt egész életünket a 
talpára állítsuk. Kiútnak egy újfajta látásmód, gondolkodásmód 
tűnik, aminek eredményeként megszületik a spirituális ember. 
De ez nem látszik könnyűnek. 

Az alcímben szereplő spiritualitás, ezotéria, okkultizmus, 
ébredés fogalmai az utóbbi 15-20 évben egyre gyakrabban 
fordulnak elő ilyen-olyan megközelítésben. Kétféle negatív 
iránnyal kell szembenéznie annak, aki bármilyen formában 
ezekkel foglalkozik – sajnos mindkettő lejáratja azt az ősi 
szellemi bölcsességet, ami évezredek óta segíti a sűrű 
anyagvilágba belépő, és itt tapasztalatot szerezni akaró Lélek-
Embert. 
 

Az egyik az ún. racionálisan gondolkodó emberek 
véleménye: az anyagon túl nincs semmi. Meggyőződésük, hogy 
ami nem fogható, az nem is létezik. Így aztán – sajnos – 
érzelmi/lelki világuk is ennek megfelelő, hiszen az érzelmek sem 
foghatóak (a Lélekről nem is beszélve), ezért azokat is semmibe 
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veszik. Amivel pedig találkozni lehet, az humbug, megtévesztés 
és csalás – így ők. 

Ezt a véleményt látszik alátámasztani a másik irányba 
gondolkodó embercsoport: ők gátlástalanul kereskednek a 
spirituális álbölcsességekkel, az ezoterikus áltanításokkal, és az 
okkult áltudományokkal. Ezek akkor igazán veszélyesek, ha 
valaki olyannak vannak birtokában, akinek ereje is van hozzá, 
hogy rosszra fordítsa, gonoszsággá tegye a tiszta Isteni 
segítséget. 

Ebben a zűrzavaros világban – az átmeneti időszakban, 
amikor a régi lassan összeomlik, és a helyébe lépő újért még 
sokat kell tennünk – nehéz eligazodnia annak, aki ébredéséhez, 
tudatosodásához segítséget keres. A segítség ebben az esetben 
inkább arról szól, hogy megfogjuk egymás kezét, és ebben a 
Lélek-vacogtató világban néha összejövünk, hogy szeretetünkkel 
segítsük egymást. Mert az új világot először belül teremtjük 
meg, és csak azután tud kívül megtestesülni, ami titkos 
bensőnkben, Lélek-vegykonyhánkban elkészült. (Ezt hívjuk 
változásnak!) 

 
Álságokkal, megtévesztésekkel teli világunkban ritkák azok 

az emberek, csoportok, akik hitelesek. 
Mi is a hitelesség? Mitől hiteles valaki? 
A magyar értelmező szótár szerint a hiteles: valódi, igaz, 

eredeti, bizonyított. 
Az az ember hiteles tehát, aki az igazat, a valóságot 

mondja, amit megtapasztalt, átélte azt, amiről beszél, és nem 
valamelyik bölcset idézgeti sajátjaként. Aki nem gondolja magát 
tévedhetetlennek, ezért tanul tettei következményeiből, ezáltal 
fejlődik Lélekben, Szellemben. Akinek saját élete a bizonyítéka 
arra, amit mond. Tudásával nem kérkedik, hanem csendben, 
személytelenül (jó értelemben véve!) végzi a dolgát. És 
folytathatnánk a sort, hogy ki az Igaz Ember. Ugyanis az igazzá 
válás – ébredés – útján csak az tud valódi segítséget adni, aki 
maga is ott jár, velünk együtt a mindennapokban. 

 

A racionalitás nem azt jelenti, hogy csak az anyagvilág 
létezése valódi. Jóval inkább jelenti azt a teljességet, ami a 



Az Élet spirituális művészete                                                                                        

 

20 

fizikai dimenzión túl, sokkal-sokkal messzebb van. Ahová csak a 
Szellem jut el, ami emberi nyelven nem fogalmazható meg, 
hiszen „megfoghatatlan” valóságként létezik. Ám mégis ott van 
bennünk a bizonyosság, hogy valódi otthonunk nem itt van, a 
Földön, ebben a nehéz anyagvilágban, hanem ott vagyunk 
otthon, ahol a Szellem birodalma van – vagyis MINDENHOL! 
Hát az Igaz Ember ide igyekszik és tudja, hogy sehová sem kell 
mennie, csak fel kell ÉBREDNIE. ITT ÉS MOST. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Kép: Harmónia 
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BEVEZETŐ 
 

A könyv címe, címlapja – miért éppen ez? 
 

Az ajánlóban a könyv számmisztikai elemzését és 
megjelenésének célját ismerhettük meg, most a címválasztás egy 
másik aspektusáról lesz szó.  

Miért a címválasztás, mit jelentenek a borítón lévő 
szimbólumok és mi okból kerültek oda? Hogy jön össze a 
spirituálisan élt élet a művészettel?  
 
Mi a spiritualitás?  

Erről rengeteg meghatározás, definíció létezik, tehát most 
mi is megalkotjuk „saját fogalmunkat”.  

A spiritualitás olyan, mint az ételben a fűszerek. 
Gondoljunk el, egy egészen egyszerű ételt, pl. a krumplifőzeléket 
fűszerek: só, bors, babérlevél, stb. nélkül. Képzeljük el, hogy 
egész életünkben ilyen ételeket kell ennünk! Azt is gondoljuk 
azonban hozzá, fogalmunk sincs arról, hogy léteznek fűszerek, 
és mi is főzhetnénk velük. El se tudnánk képzelni, hogy milyen 
más lenne az étel, mennyivel finomabb, és mennyivel 
szívesebben (figyelem! SZÍVesen!) fogyasztanánk, mint az 
általunk megszokottat. Akkor jön valaki, és azt mondja: 
„Képzeljétek, azt hallottam, hogy léteznek különféle fűszerek, 
amikkel finomabbnál finomabb ételeket lehet főzni”. Persze 
mindenki lehurrogná, senki sem hinne neki, hiszen sose láttak 
ilyesmit. Azonban egy idő után akadna egy-egy ember, aki útnak 
indulna, hogy megkeresse a fűszereket. Hosszú és 
viszontagságos út után hazaérne szülőföldjére a 
fűszernövényekkel, és fantasztikusan finom ételeket kezdene 
főzni. Közeli ismerőseit, barátait meghívná egy-egy étkezésre, 
akiknek persze nagyon ízlenének az ételek, és csakhamar 
elterjedne a híre. Megrohannák azt az embert, aki elhozta a 
fűszernövényeket, hogy merre kell menni, hogyan lehet 
hozzájuk jutni. Akkor az ember elmesélné, hogy milyen 
veszélyek leselkedtek rá, hányszor függött az élete egy hajszálon, 
milyen viszontagságok után jutott a fűszerekhez. A beszámoló 
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után sokan beszélnének erről az útról, meg a fűszerekről, és 
tervezgetnék az elindulást, de egy-két ember kivételével a 
többiek továbbra is csak beszélnének róla. Később lesznek 
néhányan, akik már úgy mesélik a történetet, mintha ők járták 
volna meg a veszélyekkel teli utat.  

Hát így vagyunk mi a spiritualitással. Nagyon sokan 
beszélünk róla, sokan el is indulunk, de csak néhányan megyünk 
tovább rendületlenül az úton. Mert a veszély óriási: énünk, 
énképünk a tét! S a feladat sem kicsi: még életünkben meg kell 
fosztanunk trónjától az ego-királyt, akit tudatlanságból mi 
emeltünk magunk fölé. Az ego-király fotónk negatívja: ami a 
fotón fekete, az ego-negatívon fehér, s ami a fotón fehér, az ego-
negatívon fekete. Dolgunk tehát nem kevesebb, mint ezt az ego-
negatívot felfedezni, és megtalálni az eredeti képet, ami színes, 
gyönyörűséges, jól eső érzelmeket fakaszt – egyszóval örömmel 
tölt el. 

Ez a kép VALÓDI, IGAZ LÉLEKÉNÜNK. Ő az, aki nem 
beszél a spiritualitásról, hanem éli, mert Ő a spirituális Lény. Éli 
a mindennapokban: tele van Életenergiával, másokkal együtt él, 
dolgozik, tevékenykedik, szívesen segít bárkinek, az emberek 
öröme az Ő öröme, kreatív, úgy gondolkodik, ahogy érez, és úgy 
cselekszik, ahogy gondolkodik. A spirituális ember nem játszik 
szerepet, önmagát éli, kibontakoztatja tehetségét, amivel 
másoknak is segítségére van, s ezzel Isten Szent Gondolatát 
valósítja meg.  

 

7. Kép: Egyéniség és egó 
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„Az Élet spirituális művészete” éppen erről az útról, a 
spiritualitás, az igazzá válás útjáról szól, illetve ehhez szeretne 
segítséget nyújtani. 
 
Mi a művészet? 

Régen a művészet szót sokkal tágabb értelemben 
használták, mint manapság. Mostanság inkább az esztétika 
értelmére szűkítették le, de az egyik meghatározás szerint: „a 
művészet a valóság visszatükrözése”. Ezzel igazoltuk is 
létjogosultságát a címben, hiszen a spiritualitás sem más, mint a 
valóság megélése. A művészet pedig ennek visszatükröződése. 
Azonban a spiritualitás még valami más is: HARMÓNIA, és 
mint ilyen, maga a szépség.  
 
 

Minek a szimbóluma az Élet Virága, a 
Mer-Ka-Ba? 
A "Élet virága" megtalálható minden 
nagyobb világvallásban. A teremtés mintái 
alkotják. Minden a teremtő gondolatából 
teremtődött. Az Élet virága maga a teremtés 
mátrixa, az Életerő forrása. Titkos 
szimbólumot hordoz. A legfontosabb és 
legszentebb minta az univerzumban. 

 
 

Minek a szimbóluma az Ankh? 
Az Ankh egyiptomi szimbólum, jelentése 

„az élet kulcsa”. A fáraók gyakran használták, 
mint a tudás és az öröklét jelképét. Könyvünk 
megjelenésének szintén az a célja, hogy kulcs 
legyen az olvasó kezében, amivel a megfelelő 
ajtót nyitja ki önmaga és Lélekfejlődése 
számára, valamint tudást és fényt adjon, hogy 
az „út vándora” jobban lásson és könnyebb 
legyen eligazodnia.  
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Miért van itt a sas és a Nap-szimbólum? 
Az I. fejezetben lesz szó arról, hogy a sas az újjászületés 

jelképe. Figyelmébe ajánlom a történetet Kedves Olvasó, hogy 
jobban megértse önmagát és mások nehézségeit. A Nap fényt, 
meleget ad, az Élet nem létezik nélküle. Minden lény fejlődik, és 
így mindegyiknek szüksége van fényére, melegére. A fény 
ugyanakkor analóg a Szeretettel, Istennel, a Tudással. 

 
 

Mihez nyújt segítséget a könyv? 
 
Igyekszik eligazítani az olvasót abban a káoszban, ami 

most egész életünkre jellemző, beleértve a spiritualitást és az 
ezotériát is. 

Túlkínálat van az ezotéria piacán. Ma ugyanolyan divat 
elmenni a „jósomhoz” és/vagy az „asztrológusomhoz”, 
„természetgyógyászomhoz”, „számmisztikusomhoz”, mint 
annak idején a „pszichiáteremhez”. Igen ám, csakhogy a kínálat 
ma teljesen más, mint anno. Akkor elég volt, ha csak nevet 
választottunk, avagy éltünk ismerőseink ajánlásaival. Most 
azonban „tudományágat” is választunk aszerint, hogy miben 
hiszünk. Mert úgy, ahogyan a talpunkban, tenyerünkben, 
íriszünkben benne van az egész testünk, a kártyákban, a 
horoszkópban, a számokban benne vagyunk mi: a Lélek, a 
feladata … az egész sorsunk, Univerzumostól együtt. És mivel az 
Univerzum ugyanazokból a kémiai elemekből épül fel, mint a mi 
anyagi testünk – így a Mindenség is bennünk van és vice versa: 
mi is az Univerzumban, kártyástól, csillagjegyestől, számostól… 
mindenestől. 

Adódik tehát a kérdés: ha problémánk van és segítséget 
szeretnénk kérni, kihez/kikhez forduljunk? Ha ilyenkor 
bizalmatlanok vagyunk… jól tesszük! Az átmeneti időkben, 
helyzetekben, amiben most élünk, még a káosz uralkodik: a 
régi már nem működik, az új pedig még nem. Vagyis nem 
igazán jól, még nincs kialakult rendje, rendszere. Nem 
tisztázottak a spirituális fogalmak, nem tisztázottak az új létezés 
főbb pontjai, nem ismerjük az Élet Rendjét, illetve már 
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elfelejtettük, ezért újra fel kell fedeznünk – mai fejlettségi 
szintünknek megfelelően.  

 
A spirituális segítőknek, motivációjuk szerint két nagy 

csoportja van. 
 

1. Az egyiknek csak a pénzbevétel számít. Akik ebbe 
a kategóriába tartoznak, azoknak a tudása adott témában 
általában nem kielégítő. Bármivel is foglalkoznak, a céljuk csak 
a haszonszerzés. Ez önmagában véve is alacsony rezgésszintet 
jelent, ezért ezek az emberek nem férnek hozzá az Égi 
Csatornához, ami egyértelművé teszi, hogy valódi segítséget sem 
tudnak nyújtani, csupán egó-okoskodást.  

Ami a spirituális tudást illeti, akadnak kivételek. Rájuk az 
jellemző, hogy tudásukkal visszaélnek, ezáltal nem segítenek, 
hanem rombolnak. Erről a későbbi fejezetekben még több szó 
esik. Természetesen az első csoporthoz tartozókat jobb elkerülni 
– bár ezáltal is nyerhetünk tapasztalatot. Persze van olyan, 
akinek éppen ezt kell megélnie, de nem mindenkinek, aki ebbe a 
csapdába belesétál. 

 
2. A másik csoportnak valóban segítés a célja. Ők 

azok, akiknek a jelenlétében az ember többnek, jobbnak érzi 
magát, és nem gyereknek, akinek majd Anyuka/Apuka 
megmondja, hogy mi a jó, üdvös és helyes cselekedet. Mit 
tegyen és mit ne. A valódi segítő nem mondja meg ezeket, 
hanem rávezeti a pácienst/ügyfelet arra, hogy saját maga találja 
meg a helyes utat, cselekedetet. Nem veszi el a hozzá forduló 
egyéniség önbizalmát azzal, hogy viselkedésével fölébe 
kerekedik, tudásával visszaél, és ezzel „lefokozza” azt a Lényt, 
aki megbízott benne! 

 
A könyvet útmutatónak szánjuk, saját tapasztalatainkat 

adjuk át Kedves Olvasóinknak, hogy mik azok a jelek, amikre 
érdemes figyelnie, hogy eldönthesse, jó helyen jár-e ahhoz, hogy 
valódi segítséget kapjon, vagy jobb, ha máris elköszön és odébb 
áll. 
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I. FEJEZET 
 

VÁLTOZÁS – MILYEN JÖVŐT ÉPÍTÜNK?  
 

 

 
Fajában a sas rendelkezik a 
leghosszabb átlagos élettartam-
mal. 70 évig is élhet. De kemény 
döntést kell hoznia, hogy 
elérhesse ezt az életkort. 
40 éves korában: hosszú, 
hajlékony karmaival többé már 
nem tudja megragadni táplálékául 
szolgáló zsákmányát. Hosszú, éles 
csőre meggörbül. Elöregedett 
nehéz szárnyai, a vastaggá vált 
tollak hatására, akadoznak a 
mellén. 
Ekkor a sas csupán két lehetőség 
közül választhat: vagy elpusztul, 

vagy egy 150 napig tartó változás fájdalmas folyamatán esik át.  
A sasnak egy hegy csúcsára kell repülnie, és a fészkén kell 
ülnie. Itt a sas addig ütögeti csőrét a sziklához, amíg csőre ki 
nem szakad. Miután csőre kiszakadt, a sas kivárja, hogy 
kinőjön új csőre. Ezután kiszaggatja karmait. Amikor új karmai 
kinőttek, a sas elkezdi kitépkedni régi tollait. 
Öt hónappal később sor kerül újjászületésének híres 
repülésére, és a sas még további 30 évig él. 
Mért van szükség a változásra? Gyakran szükséges, hogy a 
túlélés érdekében végigvigyük a változás folyamatát. Néha 
szükséges megválnunk régi emlékeinktől, szokásainktól és 
egyéb régi hagyományainktól. Csak a múlt hordalékától 
megszabadulva használhatjuk ki a jelent. 
 
(Ismeretlen szerző) 
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Mi a változás? 
 

„A világ csak belülről változtatható meg.” (Eckhart Tolle) 
 
Egy földhöz ragadt példával élve, ha az úti célunk Szeged, 

de a pécsi vonatra váltunk jegyet és arra ülünk fel, akkor – mily 
meglepő! – Pécsen fogunk leszállni. És persze roppant 
elégedetlenek leszünk a MÁV-val, a jelenlegi kormánnyal, a 
várospolitikával, az anyósunkkal, apósunkkal, stb., amiért nem 
Szegedre érkeztünk. Visszamegyünk, ahonnan elindultunk és 
ismét Szegedre akarunk menni, de megint a pécsi vonattal 
utazunk. Ugye milyen muris a helyzet? 

 
Pedig leginkább így vagyunk ezzel életünkben. Szeretnénk 

jó, színvonalas munkahelyet, jóval több fizetéssel, mint a 
jelenlegi, de pl. nem szerezzük meg azt a szakképesítést, ami 
álommunkahelyünk elnyeréséhez szükséges.  

Vagy. 
Szeretnénk szeretettel teli, jó párkapcsolatban élni, de nem 

mondunk le arról, hogy párunkat kritizáljuk, neveljük, 
megszégyenítsük, terrorizáljuk, és lehetőleg minden konflik-
tusért, problémáért őt hibáztassuk. 

 
Ha valamiben változást akarunk életünkben, akkor abban a 

témában másként kell gondolkodnunk, éreznünk és cseleked-
nünk. Ha pl. az önmegismerés rögös útját választjuk, akkor bele 
kell mennünk azokba a szituációkba, amik ezt segítik.  

Istenhez hiába fohászkodunk, hogy adjon halat, ő nem azt 
ad, hanem megteremti a szituációt számunkra, amiben halat 
foghatunk. Vagy ha bátorságot kérünk, azt nem adja meg, de 
olyan helyzetet igen, ahol megélhetjük a bátorságunkat. Vagy a 
gyávaságunkat. Rajtunk múlik, hogy megküzdünk vagy 
elfutunk. Akinek pl. az életfeladata, hogy másokat segítve élje 
meg a valódi, önzetlen Szeretetet, az olyan családba születik, 
ahol szembesül az önzéssel, a szeretetlenséggel, esetleg a fizikai 
bántalmazással. Azért, hogy kénytelen legyen a valódi Szeretetet 
önmagában felfedezni, és azt adni tovább, másoknak! Ha ezt a 
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szituációt személyes sértésnek vesszük, és nem tudunk 
megbocsátani szüleinknek, akkor nem tanultunk semmit! És 
évet/életet ismételünk. 

Isten úgy biztosítja számunkra a folyamatos fejlődést, hogy 
lehetőségeket ad. Ezt úgy hívjuk, hogy Élet. Mi ezeket a 
lehetőségeket szoktuk visszautasítani, szidni, átkozni, és ha 
módunkban áll, még el is futni előle. Vagyis visszautasítjuk a 
fejlődést, azután zokon vesszük, hogy évekig, évtizedekig 
ugyanabban a katyvaszban üldögélünk. 

Tehát, vágyunk a változásra, de nem tesszük meg azt, amit 
megtehetnénk, ezzel elesünk az Isteni segítségtől is (amit persze 
embertársainkon keresztül kapunk és nem a Mennyekből hullik 
alá, mondjuk egy autó – szerencsére!). Sok közmondás szól 
erről, különböző kultúrkörnyezetből.  

„Segíts magadon, s Isten is megsegít!” (magyar közmon-
dás) 

„Bízz Istenben, és tartsd szárazon a puskaport.” (Oliver 
Cromwell) 

„Imádkozz úgy, mintha minden Istenen múlna és cselekedj 
úgy, mintha minden csak rajtad múlna.” (Szt. Ágoston) 

„Imádkozz Istenhez, és kösd meg jól a tevédet!” (Nossrat 
Peseschkian) 

„Ami vagy, az Isten ajándéka. Amivé teszed magad, az a 
Te ajándékod Istennek.” (Ismeretlen) 

 
 

Mi a valódi változás? 
 
„Ha nem vagy kész változtatni az életeden, nem lehet segíteni 

rajtad." (Hippokratész) 
 

Valaki egyszer azt kérdezte tőlem, hogy „Mondd Éva, te 
hogyan akarod egyedül megváltoztatni a világot?” 

Én egyedül sehogy. De nem vagyok egyedül. Egyre többen 
vagyunk, a másként gondolkodók, akiknek nem a pénz az 
istenünk. Mi nem a pénzt akarjuk szolgálni, és nem karriert 
akarunk, másokon átgázolva, hanem azt akarjuk, hogy a pénz 
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szolgáljon minket, jólétet teremtve mindenkinek, hogy minden 
ember jól érezze magát a TÁRSaival, ebben a TÁRSadalomban. 
Úgy, hogy unokáinknak is lehessen lakhelye ez a gyönyörűséges 
Földbolygó és legyen mit enniük. Nem a Föld és a többi ember 
kifosztásával, hanem a természet tiszteletben tartásával és 
embertársainkkal karöltve, együttműködve akarunk élni. 

Mit tehetünk mi, az egyes emberek azért, hogy 
megváltoztassuk a világunkat olyanra, amiben mindenki 
szívesen él, mert az alapvető emberi értékek szabják meg 
gondolkodásunkat, és cselekedeteinket? Belső változással érjük 
el a külső változást. Ha megváltoztatjuk a gondolkodás-
módunkat, megváltozik az értékrendünk, ha megváltozik az 
értékrendünk, megváltozik a külvilág is körülöttünk. Nem 
másokat hibáztatunk, nem önmagunkat sajnáljuk, és nem 
másoktól várjuk a megoldást, amivel kiadjuk kezünkből saját 
életünk irányítását. Hanem felelősséget vállalunk gondolata-
inkért, szavainkért, cselekedeteinkért. Saját energiánkból élünk, 
amit a pozitív gondolkodásunkkal teremtünk, és nem mások 
energiáját szívjuk le a panaszkodásainkkal, vádaskodásainkkal 
és a különböző manipulációinkkal. 

Ha életminőségünket akarjuk megváltoztatni, ahhoz nem 
elég, hogy egyik lakásból másikba költözünk, vagy alkal-
mazottként munkahelyet váltunk. Sokszor még az sem hoz 
valódi változást, ha új párkapcsolatot, házasságot létesítünk.  

Ezek azért nem váltják be a hozzájuk fűződő reményeinket, 
mert közben gondolkodásmódunk, önismeretünk mit sem 
változott. Előbb vagy utóbb a főnökünk újra csak kihasznál 
minket, az újabb párunkról pedig kiderül, hogy „folytatása” a 
réginek, mert ugyanazok a problémák jönnek elő, mint az előző 
kapcsolatban. 

De miért is van szükség arra, hogy gondolkodásmódunkat 
megváltoztassuk? 

Természetesen egyáltalán nincs szükség semmiféle 
változtatásra – ha elégedettek vagyunk jelenlegi életünkkel! Ha 
azonban magánéleti problémáink vannak, betegségekkel 
küzdünk, sok a gondunk beosztottainkkal/főnökeinkkel, 
fegyelmezetlenek a munkatársaink, nem kellő tisztelettel 
bánnak velünk, akkor biztos, hogy nekünk kell megváltoznunk. 
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Itt az ideje, hogy tükörbe nézzünk, és felfedezzük elfoj-
tásainkat, öncsalásainkat. 

Valódi változást ugyanis kizárólag akkor érhetünk el, ha 
gondolkodásmódunkat, értékrendünket megváltoztatjuk. 
 

Változás-e az, ha összeveszünk a főnökünkkel, vagy 1-2 
munkatársunkkal, és ezért elmegyünk másik munkahelyre? 
Vagy képtelenek vagyunk párunkkal kijönni, halálra idegesít 
minket, ezért fölcuccolunk, elköltözünk otthonról és kisvártatva 
benyújtjuk a válókeresetet. Bármilyen meglepő, de így semmi-
féle változásra nincs kilátásunk, hiába változtattunk 
munkahelyet vagy partnert.  

Mindkét esetben ugyanis külsődleges a változás, belül 
minden ugyanaz maradt: ugyanazok a meggyőződéseink, mint 
eddig, ugyanúgy nem vállaljuk a felelősséget szavainkért, 
tetteinkért, döntéseinkért, és továbbra is csak másokat 
hibáztatunk a konfliktusokért. Vagyis elmenekültünk abból az 
élethelyzetből, amiben éltünk, és semmit nem tanultunk belőle. 
Így aztán teljesen hibátlan és logikus, mely szerint az Élet 
(Felsőbb énünk) még egyszer megteremti nekünk a lehetőséget 
a tanulásra. És ha most is elmenekülünk tanulás nélkül, akkor 
ismét számíthatunk rá, hogy ugyanazt a leckét kapjuk megint. 
Egészen addig, amíg el nem fogadjuk, és „meg nem írjuk a házi 
feladatunkat”. 

Csak nagyon nehezen jövünk ki abból a nézőpontból, hogy 
személyes sértésnek vegyük a kellemetlen, fájdalmas 
helyzeteket, amikbe „akaratunk ellenére belekerülünk”. Sok 
keserves „házi feladaton” kell átrágnunk magunkat, mire 
rájövünk, hogy senki nem packázik velünk – áldott jó lelkekkel! 
–, hanem „csupán” arról van szó, hogy ez itt az Élet nevű 
társasjáték, ahol események történnek velünk – értünk?! –, 
amik által folyamatosan tudatosulunk. Szembesülünk azzal, 
hogy szavainknak, tetteinknek következményei vannak, amiket 
ugyancsak roppant rosszul tűrünk – rendszerint ezekből az 
élethelyzetekből menekülünk, mert nem szeretjük őket. A 
vetésnél valahogy mindig ott vagyunk, de az aratásnál nagyon 
ritkán, csak olyankor, amikor a termés finom és édes ízű. Ám a 
dolog úgy működik, hogy ha valakit állon vágunk, vagy 



Az Élet spirituális művészete                                                                                        

 

31 

kirabolunk, akkor csakhamar szembesülünk ennek következ-
ményeivel. Ha folyamatosan basáskodni akarunk mások felett, 
akkor jön valaki, aki nálunk is „nagyobb basa”, és eltipor 
minket. Amire teljes felháborodás a válaszunk, hogy „egyesek 
milyen agresszívek és hatalommániások!”.  

Sokat szoktunk sopánkodni azon is, hogy „manapság 
milyen egoisták, agresszívak az emberek” és hogy „milyen 
szörnyű világban élünk”. Talán nem jó a hallásom, vagy baj 
lehet a látásommal, de itt megint nem hallom/látom, hogy bárki 
is felvállalná az ebben betöltött szerepét. Merthogy rettentően 
spirituálisak vagyunk – ameddig másokról van szó!!! De sajnos 
abban a pillanatban, ahogy a mi felelősségünk kerül szóba, teljes 
a felháborodásunk, hogy nekünk mi közünk ahhoz, hogy 
érzelmileg/lelkileg teljesen elidegenedtünk egymástól, hiszen 
nekünk van családunk, és vannak barátaink. De vajon aki úgy 
gondolja, hogy ő nagyon spirituális, feltette-e magának azt a 
kérdést, hogy ha neki mindehhez semmi köze, mert ő már 
felülemelkedett ezeken a dolgokon és magasabb rezgésszinten 
van, akkor miért van éppen itt és most a mai földlakók között??? 
Továbbá: mi dolga van itt, ha nincs pénze, rosszak az emberi 
kapcsolatai és pocsékul érzi magát a bőrében, valamint legalább 
öt halálos betegséggel küszködik? Ezeket persze valószínűleg 
nem látja, letagadja. A történetet nem kitaláltam! Személyesen 
találkoztam ilyen emberrel, aki úgy gondolta, hogy ő annyira 
spiri, mert már mindent elvégzett és mehet Haza, túl van a 
tanuláson. Közben kb. öt olyan betegsége volt, ami egyenként is 
halálos! Tényleg úgy gondoljuk, hogy ha valamelyikünk készen 
áll arra, hogy Hazatérjen, akkor az illető többszörösen is beteg? 
Nem éppen az ellenkezőjéről van szó? Arról, hogy aki EGÉSZ-
séges, már Otthon is van? 

Kedves embertársaim és főleg spirituális embertársaim! 
Mielőtt tanácsokat osztogatnánk egymásnak, aminek a lényege 
az, hogy „én jobban tudom, mit kell tenned, mint te” – nézzünk 
magunkba elfogulatlanul. Biztosan nem mondok újat azzal, ha 
megemlítem, hogy csak egy mércénk van, azzal mérünk 
mindenkit, beleértve magunkat is! Ha a másiknak 
hibájául rójuk fel, hogy mindenbe beleszól akkor az ugyanúgy 
nálunk is a „negatív” rovatba kerül.  
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Ám ennél sokkal jobb ötletem van. Ne mércézzünk, ne 
önbíráskodjunk, ne minősítgessünk, ne szóljuk le egymást – 
hanem fogadjuk el! Egy mércével: másokat ugyanúgy, mint 
önmagunkat. 

 
Ez az igazi változás! 

 
 
 

Mit tehetünk magunkért? 
 

Átalakítjuk a gondolkodásmódunkat. 
Hogyan? 
 
Több évtizedes meggyőződéseink ellenére olyan dolgokat 

kezdünk olvasni, meghallgatni, amely feje tetejére állítja az 
eddigi hitrendszerünket. Ez itt az első buktató, és talán a 
legnagyobb! Ugyanis meggyőződésünkkel azonosulunk, így ha 
valaki más véleményen van, olyan, mintha minket sértett volna 
meg! Ezért szoktunk körömszakadtáig ragaszkodni a 
véleményünkhöz, mert az hozzátartozik énképünkhöz, identi-
tásunkhoz. 

 
Szóval, a változás ott kezdődik, hogy elfogadunk másfajta 

nézőpontokat, másfajta véleményeket. Elfogadjuk, hogy nem a 
miénk az egyetlen hasznos megoldás, elfogadjuk, hogy mi 
emlékszünk adott esetben rosszul. Egyszerűbben kifejezve: 
elfogadjuk, hogy nem vagyunk tévedhetetlenek, és nem tudjuk 
megmondani senkinek sem a tutit. Még magunknak sem! 

 
Sokan úgy gondolják, hogy a változás annyi, mint pl. a 

katolikus hitről áttérni a buddhista hitre. Ez nem valódi 
változás. Valódi változás ebből akkor lesz, ha egyik mankóra 
sincs már szükségünk, mert nem a fejünkben, gondolatban 
hiszünk, hanem Hitünk szerint, a HITben élünk. 
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Addig is, amíg idáig eljutunk, sokat tehetünk magunkért. 
Pl. kiterjesztjük a tudatosságunkat a testünkre, a betegsége-
inkre, az étkezésünkre, a gondolatainkra, a kapcsolatainkra, stb. 
 
 

Kik vagyunk, miért jöttünk és hová tartunk? 
 

Ez a gyönyörűséges, szívet-lelket melengető, eredetünkre 
emlékeztető történet tele van népmesei elemekkel, amitől talán 
még inkább közel érezzük szívünkhöz. Lehet, hogy így is volt, 
népmeseként szállt szájról szájra, a mi szerencsénkre azonban 
lejegyezték, hogy felismerjük a pártus királyfiban önmagunkat, 
mint mesehőst, akinek sikerül életfeladatát teljesítve valódi 
Hazájába, az EGY-hez visszatérni. Talán a legszebb spirituális 
ébresztő történetet olvashatjuk a következő sorokban. 

A himnusz görög, szír nyelven maradt fenn, és Ladocsi 
Gáspár fordította magyarra. 
 
 

Tamás Apostol: GYÖNGY HIMNUSZ 
- a pártus királyfi története 

 
Amikor én még csak kicsiny gyermek voltam, 
Király-Atyám nagy-nagy országában laktam. 
Gazdagságban, engem, jólétben dajkáltak, 
finomsággal, sok-sok jóval is elláttak, így 
nőttem fel itten, mindent meg is kaptam, 

földemről, keletről útnak indulhattam. 
 

Kincstárukból, útra, kincseket is kaptam, 
mindent, amit úton magam elbírhattam. Alán 
földnek sok-sok aranyát vihettem, továbbá 

ezüsttel Gazakból mehettem. Szép 
kalcedonkövet Indiából hoztam, rengeteg 
szép gyöngyöt kusánoktól kaptam. A nagy 
gyémántot is átnyújtották nékem, vasat is 

hasító kőként jött az vélem. 
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Ékköves ruhámat tőlem visszakérték, hogy 
míg oda vagyok, nékem megőrizzék. Arany 
palástomat szintén félretették, mellyel király 

fiát, rangomat, tisztelték. Szövetséget írtak, s 
megkötötték vélem, szívembe bevésték, hogy 

soha el ne vétsem: 
„Mikor leérsz végül Egyiptom földjére, 

keresd meg a sárkányt, mely a gyöngyöt védve, 
testét köré fonta, elrejtve sötétbe. 

 
Hogy ha ezt a gyöngyöt elveszed őtőle, 
visszahozod hozzánk, hazaérsz végtére, 
fényruhádat tőlünk ismét visszakapod, 

s újra felöltheted királyi palástod. 
Örökösünk leszel, te ezt meg is látod, 

éppúgy, mint a legjobb szívbéli barátod." 
 

Elindultam ekkor, napkeletről, mentem, 
haladtam két társsal kíséretemben. 

Nehéz út volt, folyton veszélyekkel teli; 
nem tudtam egyedül nagy utat megtenni. 

 
Így mentem át Maishán zajos városain, 

kereskedők lakta végtelen utcáin. 
Babilon földjén is lábam megvetettem, 
Sarbug falainál szintén megpihentem. 

 
Amikor is így hát Egyiptomba értem, 
kísérőim ott lent el is hagytak engem. 

Nem is tétováztam, nem is tétlenkedtem, 
azon nyomban sárkány barlangjához mentem. 

Az ő barlangjához aláereszkedtem, 
arra vártam csendben, hogy álomba essen,  

és a gyöngyöt tőle hamar elvehessem. 
 

És amikor én így magamra maradtam, 
idegenek földjén, egyszál egymagámban, 
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megláttam egy szép szál, ifjú férfiembert, 
napkeletről jött ő, törzsemből eredett, 

mágus szülők sarja, szabadnak született. 
 

Egymással így ketten szövetségre léptünk, 
mindjárt barátokká és társakká lettünk. 

Óvott ő is engem az egyiptomiaktól, 
tisztátalanokkal találkozásoktól. 

 
Hogy aztán a sárkányt ellenem ne küldjék,  

egyiptomi ruhát, ide való kelmét 
öltöttem fel én hát, az itt lakók miatt, 

ne lássák meg bennem, idegenek fiát, 
és hogy sanda gyanút egyik se foghasson, 
mivel sárkány gyöngyét elvenni kívánom. 

 
Ám aztán valahogy mégis csak rájöttek, 

hogy idegen vagyok, és messziről jöttem. 
Csalárd módon engem kelepcébe csaltak, 

minden földi jóval el is csábítottak. 
Földi jókat mindet meg is ízlelgettem, 

hogy királyfi vagyok, azt én elfeledtem. 
 

E sötét órától másképpen is éltem, 
az ő királyuknak szolgájává lettem. 

Sőt, a pompás gyöngyöt fejemből kivertem, 
amiért elküldték, földemről lejöttem. 

A jó ételektől nehéz lett a fejem, 
szégyenszemre mélyen álomba merültem. 

 
Hamar megtudták ám, mi történt énvelem, 

szüleim miattam szenvedtek éberen. 
A nagy országukban széjjel kürtöltették, 
hogy aki csak számít, kapuikhoz gyűljék. 

Eljött Pártiának minden fejedelme, 
minden királya, és napkeletnek bölcse. 
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Szabadító tervet együtt kovácsoltak, 
szívemhez címezett levelet is írtak, 
nemes érzülettel mind alá is írtak: 

Egyiptomban nékem ne kelljen szenvednem, 
szeretett hazámba visszahoznak engem. 

 
„Atyádtól, a minden királyok urától, 

kelet úrnőjétől, jó édesanyádtól. 
Másik fiunktól, a te jó testvéredtől, 

ki nincs sosem távol szerető szívedtől: 
 

Üdvözlet, üdvösség messze a távolban, 
teneked jó fiúnk, messzi Egyiptomban. 

Álmodból kelj fel már, szemeid kinyissad, 
leírt szavainkat jó szívvel fogadjad. 

 
Ébredj te rá, fiam, királynak születtél, 

most meg Egyiptomban szolgaságba estél. 
Emlékezzél tehát, hogy miért is küldtünk, 

a gyönyörű gyöngyöt hozzad vissza nekünk. 
 

Ragyogó ruhádra gondolj immár vissza, 
arany palástodra, saját nagyságodra. 
Hazatérted után magadra öltheted, 

az élet nagykönyvében benne van a neved. 
Testvéreddel majdan örökösünk leszel, 

országunkat, s mindent így magadhoz veszel." 
 

Mivel pedig Bábel országa veszélyes, 
az itt székelő démon igencsak szeszélyes, 

Királyi atyám a levelét lezárta, 
minden fontos helyén pecséttel ellátta. 

Repült ám a levél, szinte szárnyon szállva, 
mint a sas az égen, a madarak királya. 

 
Hozzám érve rögvest szemem elé állott, 
beszélni is kezdett, engem megszólított. 
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Tiszta, csengő hangja felébresztett engem, 
ajkaim csókjával pecsétjét feltörtem. 

 
Ahogyan olvastam, zokogtam és sírtam 
hiszen minden sorát szívembe is írtam. 
Mindjárt világosság gyulladt a fejemben, 

király fia vagyok, újra ráébredtem. 
Szabadságra vágyott fejedelmi lelkem, 

és a gyöngy emléke fel is csillant bennem, 
melyért Egyiptomba le is küldtek engem. 

 
A sziszegő sárkányhoz szólani kezdtem, 

bűbájos szavakkal őt meg is igéztem. 
Majd Atyám nevével álomba ringattam, 

úrnőm-anyám nevével szépen elaltattam, 
és a pompás gyöngyöt magamhoz ragadtam. 

 
Egy percet sem vártam, tüstént megfordultam, 

vele szüléimhez, hazámba indultam, 
a szennyes, rossz ruhákat magamról ledobtam, 
mind mögöttem hagytam, sötét Egyiptomban. 

 
Nem is tétováztam, útnak is eredtem, 
világosság felé, napkeletre mentem. 

Az engem felébresztő levél is velem jött, 
egész utamon is, mindig előttem ment. 

 
Ahogyan egykoron hangjával felkeltett, 
fénylő ragyogása engem úgy vezetett, 
biztatott, nógatott, hogy sietve menjek. 

Szeretete tartott, biztatott, vezetett, 
épségben elhagytam a nagy útvesztőket. 

Babilon országát balra kikerültem, 
kalmárok rakpartján Maishanba érkeztem. 

 
Alig értem oda, Maishanban mit látok? 
Atyámtól odajött a hűséges kincstárnok. 
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Elhozta ruhámat, arany palástomat, 
ékkövektől drága fényruházatomat. 
Alig emlékeztem tündöklő ruhámra. 

 
Hazámban viseltem, régen kiskoromban. 
Ékköves ruhámat, ahogy észrevettem, 

feltűnt nekem az, hogy az én tükörképem. 
Bennem volt a palást, noha szemben álltam. 
Ketten egy test voltunk, mégis különváltan. 

Ki a ruhát hozta, a kincstárnok is dupla, 
két alaknak láttam: két test egybefonva. 

 
Királyi pecsét volt az összes ruhámon. 

Kezdett alábbhagyni béna kábultságom. 
Kincseim a küldött két kezében voltak, 

pompásan, aranyban, fényesen lobogtak. 
Erős varratokkal mesterien szőtték, 
szálait gyémánttal megerősítették. 

 
És a legszebb az volt, minden fények fénye: 

királyok urának halhatatlan képe 
zafír csillogással volt ruhámba szőve. 
Láttam rajta Gnózist ékesen ragyogni 

fülem hallatára így kezdett szólani: 
„ím én vagyok itten a tetteknek tette, 
ahogyan jó Atyám általam megtette." 

 
A kincstárnok kezéből palástom kiröppent, 
fényes ruhám ölelt, rám borult, körülvett, 
erőben és testben azonnal megnövelt. 

Amidőn hozzám ért, mindjárt felöltöttem, 
színei pompáját magamra is vettem. 
Arany palástomat vállamra takartam, 

tünde fényébe be is burkolóztam. 
 

Amint felöltöztem, magasba emeltek, 
Atyám országának kapujához vittek. 
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Dicsértek, hódoltak, mindez nekem szólott, 
én azonban kissé szégyelltem magamat. 

 
Tisztelettel ottan fejemet hajtottam, 

jó Atyám nagyságát, hírét magasztaltam, 
hisz a fényruhámat ő küldte el nékem, 

kinek megbízását immár véghez vittem. 
Számomra így ekkor beteljesült minden, 

amit réges-régen megígértek nékem. 
 

Vára kapujában, nemes szolgálókkal 
atyámat dicsértem minden egyes szóval. 

Örült is ő szívből, igazán énnekem, 
hogy a messzi földről, épen hazaértem. 
Dicsérte őt ott már minden szolgálója, 

mind az élő szellem hangján szóltak róla. 
 

Atyám aztán engem így üdvözölt szóval: 
fényes fényruhádban beléphetsz te joggal 

minden királyoknak királyi kapuján, 
velem jöhetsz fiam, az fogad majd minket, 

aki legfőbb urunk, nagy magasztos trónján. 
 

Véle kettesben és a nagy gyönggyel, 
királyoknak Ura elé léptem. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. kép: A Gyöngy 
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II. FEJEZET 
 

A BETEGSÉG IS A VÁLTOZÁSÉRT VAN? 
 

Egy királynak volt egy gyönyörű és 
nagyon okos leánya. Sajnos egy 
ismeretlen betegség gyötörte. 
Ahogyan növekedett, úgy gyengült 
keze és lába, látása és hallása is 
csökkent. Egy öreg bölcs ember 
jelentkezett, hogy meggyógyítja a 

hercegnőt, mert ő ismeri az élet minden titkát. Az idős bölcs 
adott a királylánynak egy fedeles fűzfakosarat. 
- Vigyázz rá, és meggyógyulsz! - hangzott az ígéret. 
  
A hercegnő nagyon örült, és várakozástól fűtve nyitotta ki a 
kosár fedelét. Amit látott, nem volt megnyugtató, sokkal 
fájdalmasabb volt, mint az ő esete. A kosárban ugyanis egy 
csecsemő feküdt fekélyes kiütésekkel, szinte reménytelen 
helyzetben. 
  
A hercegnő szívében a részvét a gyerek iránt annyira 
megerősödött, hogy nagy elhatározásra jutott: Gondozni fogja a 
csecsemőt és embert nevel belőle. Ápolta, gondozta, ringatta, 
és kényeztette. Minden figyelmével elhalmozta, és mosolyogva 
öltöztette mindennap. Lázas betegségében ápolta és éjjel-
nappal mellette volt. Mindez nem volt egyszerű, mert ő is hamar 
elfáradt. 
  
Hét esztendő múlva valami hihetetlen dolog történt. Egy szép 
reggel a gyermek nevetve ébredt és elkezdett járni is. A 
hercegnő ölébe vette, énekelt, táncolt és nevetett örömében.  
Megszépülve tartotta a meggyógyult gyereket a kezében. Észre 
sem vette, hogy ő is meggyógyult. 
 
(Bruno Ferrero nyomán) 
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Mi a betegség? 
 

„A szenvedés és a félelem irányítja a világot (...). A betegség 
mindkettőt egyesíti magában.” (Gabriel Chevallier) 

 
A fejezet címében feltett kérdésre, hogy a „Betegség is a 

változásért van?”, három megközelítésből adunk választ. 
 
Az első az allopátiás orvostudomány válasza: NEM! 
 
 „A betegség legegyszerűbben úgy fogalmazható meg, mint 

az egészség ellentéte. A testi – lelki – szellemi egyensúly 
felborulása, amely akadályozza az ember mindennapos 
tevékenységét és a társadalmi életben való részvételét. A 
betegség lehet örökletes, szervi eredetű, parazitás vagy 
sérülésből eredő. Ezenkívül lehet pszichoszomatikus, vagyis 
lelki eredetű is. A betegségek leküzdésével, illetve a tünetek 
enyhítésével az orvostudomány foglalkozik. 

A pszichológiában néha nehéz megkülönböztetni az 
(átlagtól való) eltérés, a furcsaság, az elváltozás, a 
viselkedészavar, illetve a pszichés betegség fogalmát. Egy széles 
körben elfogadott definíció szerint az egyén csak akkor 
tekinthető pszichés értelemben betegnek, ha a megvalósított 
viselkedést egyszerre jellemzi az alábbi négy jellemző: 
o deviancia: a megvalósított viselkedés mások számára 

feltűnést keltő, szokatlan, esetleg érthetetlen 
o distressz: a viselkedést produkáló egyén a boldogtalanság, 

a kellemetlenség érzését tartósan átéli 
o diszfunkcionalitás: az egyén képtelenné válik önmaga és 

társas kapcsolatai fenntartására, a munkavégzésben zavar 
áll be 

o veszélyeztetés: az egyén által megvalósított viselkedés a 
társadalomra és/vagy magára az egyénre nézve veszélyes.” 

(Wikipédia) 
 
 

A második megközelítésben a válasz egyértelműen: IGEN.  
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„Aki beteg – orvoshoz fordul. Gyógyulni akar, az orvos 
pedig gyógyítani. S a közös munkálkodás, a betegség 
„legyőzésének” harci mámorában egyikük sem teszi föl a 
kérdést: mit jelent a betegség? Miről árulkodik a tünet? Ez a 
könyv éppen e kérdésekre keresi és adja meg a maga sajátosan 
új válaszait. Minden betegség valamilyen lelki konfliktus testi 
megjelenési formája – állítják a szerzők. Gyötörjön bennünket 
akár fogfájás vagy bélhurut, asztma vagy reuma, viszketegség 
vagy magas vérnyomás – mindezek hátterében pszichés zavarok 
állnak. Sőt, még az országúti balesetek sem történnek 
„véletlenül”. 

A cél tehát nem csupán a betegség „meggyógyítása”, 
nemcsak a fizikai-fiziológiai működésünkben bekövetkezett 
„hiba” kijavítása, hanem a betegség szimbolikájának feltárása és 
a páciens alapvető problémájának megoldása. Vagyis a teljesség 
felé vezető utat mutatja meg a könyv; azok számára készült, akik 
valóban szembe akarnak és mernek nézni önmagukkal – 
betegségükkel és azzal, amiről ez a betegség árulkodik.” 
(Thorwald Dethlefsen – Rüdiger Dahlke: Út a teljességhez) 

 
A harmadik közel van a 

másodikhoz, a válasz itt is: IGEN. 
Az Új Orvostudományban azonban 
a betegség és a gyógyulás folyamatát 
végig lehet kísérni, sőt! Ki lehet 
számítani, hogy mennyi ideig tart! 

 
 „Az Új Orvostudomány tudo-

mányosan igazolt megállapításai 
szerint az Anyatermészet egy 
Értelmes Biológiai Különprogramja, 
mely két betegségi szakaszból 
(betegségből) áll. A megbetegedés a 
Lélekben - Agyban - Szerven párhu-
zamosan és szinkronban lezajló 
elváltozás, melyet a szervezetünk 
konkrét feltételeknek megfelelő 
érzelmi megrázkódtatásra kapcsol 

 

Az érzelmi 
megrázkódtatás 

hatására egyszerre 
betegszik meg a Lélek, 
ennek lenyomatát őrzi 
az agy és ugyanakkor 
megjelenik a testen is.  
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be = egy biológiai, élettani, túlélési válasz-reakció. Ezekre a 
Különprogramokra normál (kiegyensúlyozott) állapotban nincs 
szükség, ezért nem is tapasztaljuk őket. De ha teljesülnek a 
konkrét feltételek, az érzelmi konfliktus biológiai megoldása 
érdekében beindul egy szervi elváltozás, daganat vagy sorvadás 
keletkezik a megbetegedés első, un. aktív szakaszában. A 
konfliktus megoldása után, a létrejött elváltozás - normál 
esetben - helyreállításra kerül, ez a második, daganatelbontási, 
sorvadás-újjáépítési szakasz. Az elváltozás biológiai értelme a 
két szakasz egyikében nyilvánul meg.” (Dr. Ryke Geerd Hamer 
– Barnai Roberto: Új Medicina GNM®) 
 
 

Mi a gyógyítás? 
 
„Bármi, ami képes nagyobb rendet vinni a kialakult zűrzavarba.” 

(Dr. Lenkei Gábor) 
 

A régi felfogás szerint az ember egyáltalán nem felelős saját 
betegségeiért. Sajnos még mindig ez az uralkodó szemlélet. A 
megbetegedés csak úgy jön, mint derült égből a villámcsapás, 
fogalmunk sincs, hogy miért – és az egészségünk elleni 
támadásként fogjuk fel, amiből persze igyekszünk 
minél előbb kimenekülni, leküzdeni a betegséget, mint 
ellenséget. Azoknak az embereknek, akik így gondolkodnak, 
még a feltételezés is érthetetlen, hogy ő tehetne valamit is a 
betegségéről. Ebből következően a gyógyulásban sem vesznek 
részt, így aztán nagyon sok esetben a gyógyulás el is marad.  

Nem arról van szó, hogy az ember tudatosan és akarattal 
megbetegíti magát, hanem arról, hogy felelőtlenségében és 
tudatlanságában nem veszi észre még azt sem, ami pedig az 
anyagvilágban látható, tudható, kiszámítható következmé-
nyekkel jár.  

 
Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas tudósunk írja: 

„Valamennyi azon betegségek közül, amelyekről orvostanhall-
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gatóként tanulnom kellett, nagy részben a testünkkel való 
visszaélés és nem megfelelő bánásmód következménye..." 

Ha „csak” annyit teszünk, hogy odafigyelünk magunkra, 
testünkre és lelkünkre – már mindent megtettünk magunkért, 
amire csak képesek vagyunk.  

 
Az egyik sarkalatos pont az étkezés. Az a hír járja, hogy „az 

vagy, amit megeszel”. Nem kételkedem ennek az igazságában, 
de azért úgy gondolom, hogy ennél összetettebb ez a dolog is. 
Nem preferálom egyik étkezési „divatirányzatot” sem, mert azt 
gondolom, hogy a szervezetünknél senki nem tudja jobban, 
hogy mire van szükségünk. (Arról nem beszélve, hogy az 
újonnan fölfedezett, sokkal egészségesebb ételek, mindig sokkal 
többe is kerülnek. Ha többségük drágább volna, de azért akadna 
néhány, amelyik olcsóbb lenne, mint „haszontalan, sőt mérgező 
társai”, akkor nem gondolnám azt, hogy ebben is sandaság van, 
és – ha nem is mindig, de – igen sokszor a pénztárcánk tartal-
mára fáj a foguk a terjesztőknek.) 

Sajnos az étkezésünket „irányító” belső jelző hangot, 
teljesen elhallgattattuk, különféle okokból, mint pl.: minimális 
derék és maximális kebelméret elérése (ami persze műtéti 
beavatkozás nélkül 99%-ban lehetetlen), de ettől eltekintve is, 
divat a hölgyeknél a „gyermekméret”, mivel sajnos a valódi NŐK 
még mindig nincsenek divatban a társadalomban, konkrétabban 
az uraknál. Ezért a hölgyek folyamatos fogyókúrával – amibe 
nem csak a test, hanem a Lélek is belebetegszik – erőszakolják 
meg magukat. Ehhez járulnak még hozzá a divatos fogyókúrák 
(amikről újabban kiderült, hogy az elhízásunk egyik oka!!!) – és 
ezzel kilőttük a Belső Hangot, amelyik arra hívatott, hogy 
mindig jelezze azt, amire szervezetünknek szüksége van. Hiszen, 
ha valakire sose hallgatnak, akkor ez az illető előbb vagy utóbb 
elhallgat, és nem is szólal meg többet. 

 
A testünkkel való visszaélés kategóriájába tartozik még a 

cigaretta, szeszes italok, drogok. Ezeknek a pótszereknek mindig 
megvan a helye. Mégpedig ott, ahol az eredeti cselekvésre 
valamiért nem vagyunk képesek. 
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Mi is az alapja a testünkkel való visszaélésnek és a rossz 
bánásmódnak? Mivel EGÉSZséges ember nem használ 
pótszereket, és mértékletes, helytálló az a feltevésünk, hogy 
azok, akik ezzel élnek, kiestek a harmóniából, testükben, 
lelkükben egyik helyen energiablokk, másik helyen 
energiatúltengés keletkezett. Vagyis megkeresendő az egyéni-
ségnél az a lelki probléma, amely az illetőt pótcselekvésre 
sarkallta. Az pl. már közhelyszámba megy, hogy aki drogot 
használ, azért teszi, mert nem akar „megdolgozni” azért a 
lélekállapotért, amit a droggal könnyedén és rövid idő alatt 
előidéz. Így azonban a lelki fejlődése leáll, stagnál.  

 
Tehát megint csak odajutottunk, hogy minden betegség 

lelki eredetű. Valahol, valamikor, valamit nem tudtunk/nem 
tudunk elfogadni. Ez bármely betegségre igaz. Ha pedig 

elfogadjuk, hogy mi vagyunk a felelősek ilyenformán a 
betegségünk kialakulásáért, akkor teljesen nyilvánvaló, 
hogy a gyógyulás is a mi kezünkben van. Ezzel a 
mondattal teljesen átalakul a gondolkodásmódunk és ezáltal az 
életünk is, valamint megkaptuk a választ a fejezet címében 
feltett kérdésünkre. „Igen, a betegség is a változásért 
van.” 

 
Elmélkedésünk végén felmerül a kérdés, hogy milyen úton 

induljunk el a gyógyulás felé, és kitől, milyen segítséget vegyünk 
igénybe? 
 
 

Mi a gyógyulás?  
 
„A gyógyulás (...) nem tudomány, hanem a természetnek való 

udvarlás művészete.” (Wystan Hugh Auden) 
 

Sokat szidjuk az allopátiás (más neveken: hagyományos, 
modern, nyugati) orvoslást, ám amikor megbetegszünk vagy 
balesetet szenvedünk, mégis általában legelőször a háziorvost 
keressük fel – hiszen, ha dolgozunk, ő adja betegségünk idejére 
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az igazolást. Ha nem dolgozunk, akkor pedig azért, mert a 
legtöbbünk nem tudna kifizetni egy magánorvost – esetleg 
olyat, aki képes ötvözni a tudományt az alternatív 
megoldásokkal –, aki rendszeresen ellátna minket. Azért is 
odafordulunk először, mert a diagnózis felállításához sokszor 
van szükség azokra a műszerekre, amiket pl. egy alternatív 
gyógyász vagy egy homeopata nem tudna biztosítani. Sokat 
szidjuk a hagyományos orvoslást, mert nagyon sokszor – főleg 
komolyabb betegségekből – nem tudnak minket meggyógyítani. 
Aztán azért is szidjuk, mert elözönlötték az internetet azok a 
hírek, mely szerint az allopátiás gyógyszerek mellékhatásaiba 
többen belehalnak, mint a szív- és érrendszeri betegségekbe. 
Írnak a gyógyszermaffiáról, akik attól sem riadnak vissza, hogy 
betegségeket találjanak ki – főleg pszichés betegségeket – 
amikre föl lehet írni gyógyszereket.  

Vagyis sokat szidjuk a tudományos orvoslást, de mégis 
idefordulunk először – mert megszoktuk. És igaz ugyan, hogy 
ismerjük a gyógyszerszedés, és a kemoterápia veszélyeit, de 
amikor valamelyikünknél pl. rákot állapítanak meg, mégis 
először – ritka kivételtől eltekintve – a hagyományos orvoslástól 
várjuk a segítséget. Még mindig ebben bízunk a leginkább, 
hiszen a propaganda a lelkünk mélyéig hatolt! És azért is, mert 
az alternatív gyógymódok sem hoznak mindig mindenkinél 
eredményt, vagyis tényleges gyógyulást. 

 
Nagyon nehéz ebben az átmeneti, zűrzavaros helyzetben 

felelősen dönteni ebben a kérdésben, akár rólunk van szó, akár 
gyermekeinkről, családtagjainkról. Felelősséggel bíró ember 
nem is adhat jó szívvel tanácsot, hiszen bárhova fordulhat a 
beteg, van, akit itt gyógyítanak meg, van, akit ott, és van olyan 
is, akit sehol. 

 
Az elmúlt 100-200 évben mi, magyarok (mint a nyugatiak 

általában) majdnem kizárólag a hagyományos módszerrel 
éltünk. Ennek többek között a tudomány mindent elsöprő 
térhódítása volt az egyik mozgatórugója. Igaz, ami igaz, az 
orvostudományban olyan látványos és rohamos fejlődés ment 
végbe, ami azt a látszatot keltette az emberekben, hogy 
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„legyőztünk számos betegséget”. Csak egy valamivel nem számol 
az orvostudomány: a Lélekkel. A Lélek „tartja össze” az embert, 
illetve az ember bioszkafander részét (testét). Ezek után a Lélek 
mellőzése a gyógyításban érthetetlen!  

Mi sem adunk semmiféle tanácsot, csak egy kicsit végig 
gondoljuk az egészségünkkel kapcsolatos dolgokat. 

 
 

Ki felelős a betegségért, egészségért, gyógyulásért? 
 

„Az orvoslásnak két feladata van: enyhíteni a szenvedést, és 
nem ártani a betegnek." (Hippokratész) 

 
Mint fentebb már említettük: a betegségeket mi idézzük elő 

magunknak, ezért a gyógyulás is a mi kezünkben van.  
Idéztük Szent-Györgyi Albert tudósunkat, aki a testünkkel 

való rossz bánásmódnak tudta be betegségeink nagy részét. Mi 
most ezt kiterjesztjük a Lelkünkre, a lelkünkkel való rossz 
bánásmódra.  

Mit értünk ezalatt? 
Akkor bánunk jól lelkünkkel, ha hagyjuk tapasztalni. Elég 

sok tapasztalást azonban az egónk kellemetlennek, fájdal-
masnak él meg, arról nem beszélve, hogy neki viszont megvan-
nak azok a jól bevált módszerei, amivel – ha átmenetileg is, de – 
boldoggá teheti magát. Ebből belső ellentmondások születnek. 
További ellentmondás, hogy a Lélek, ha megélt, megtapasztalt 
valamit, akkor menne tovább. Az egó azonban nagyon nem 
kedveli a kellemetlenségeket, fájdalmakat. Ezért, ha valamiben 
nem érzi jól magát, akkor ellenáll, elmenekül – mindent csinál, 
csak ne kelljen megélnie a kellemetlen, fájdalmas érzést. 
Azonban a Lélek addig nem mehet tovább, ameddig ő kimarad a 
tapasztalásból. Mivel ugyanis az egó menekül, elfojt, elnyom, 
ellenáll, így az egó ezeket az érzéseket éli meg újra és újra – a 
Lélek valódi tapasztalása elmarad. Konkrét példával élve: egy 
párkapcsolatnak vége van, és a pár egyik tagját ez nagyon 
rosszul érinti, azonban saját maga előtt is tagadja. Ebben az 
esetben az érzelmeit, a szakítás fájdalmát elnyomja, elfojtja, 
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nem akarja megélni. Mivel a Lélek nem jutott hozzá a 
tapasztalásához, ezért az illetőnek kisvártatva új párkapcsolata 
lesz, amiben azonban újra szembe kell néznie az elhagyással, 
mint az előzőben. Ez addig folytatódik, ameddig a személyiség 
végre megéli az elhagyás fájdalmát, ami a Lélek tapasztalása.  

 
Ha sokáig folyik az érzelmek elnyomása, elfojtása, a 

valóság el nem fogadása, a történésekkel való szembenállás, 
akkor a test előbb vagy utóbb, megbetegszik. És máris 
megérkeztünk oda, ahol a gyógyulás, az egyensúly helyreállítása 
a cél, az elakadt érzelmek felszabadítása által az érzelmi 
energiaáramlás harmóniájának visszaállításával. Valahányszor 
nem fogadunk el valakit/valamit, az ellenállásunkkal előbb vagy 
utóbb megbetegítjük magunkat. A megbetegedett szerv, testrész 
jelzi, hogy hol keressük a VÁLságot, ami VÁLtozásra szorul. 

 
A betegség tehát nemhogy nem ellenség, hanem 

inkább segít abban, hogy jelzéseivel rátaláljunk arra 
a pontra, ahol elakadtunk a lelki fejlődésben. Persze a 
gyógyulás nem egyszerű. Annál nehezebb, minél kevésbé 
vagyunk tudatosak. A valóságon alapuló önismeret elsajátítása 
azért fontos, hogy ezeket az elakadásokat időben észrevegyük, és 
ne fajuljon el betegséggé, ahonnan nehezebb már visszajutni. 

 
„A gyógyuló ember tekintete az igazi: elkezd látni. Látja, azt, 
hogy hány csoda és milyen szenvedés kell ahhoz, hogy az 

ember kimásszon a pokolból, feltámadjon a halálból. (...) Akit 
megcsap a mulandóság szele, rájön, milyen csoda élni.” (Müller 

Péter) 
 

Az alternatív orvoslás a teljes embert veszi figyelembe, és a 
betegség kiindulópontjaként a Lélek harmóniájának felboru-
lását jelöli meg, amit követ a fizikai test megbetegedése. A 
gyógyítás is ennek megfelelő, ugyanúgy kezeli a pszichés 
problémákat, mint a testi tüneteket. Mégsem gyógyul meg 
mindenki, illetve van, aki egy sor módszert kipróbál, mire az 
egyiktől meggyógyul. Miért van ez? 
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Egyik oka az lehet, hogy nem vagyunk egyformán 
tudatosak, és az esetek túlnyomó többségében még a gyógyító 
sem ébredett (tudatos, megvilágosodott). Ezért a gyógyító elv 
hatásfoka is nyilvánvalóan kisebb, mint ha tudatos Lényekről 
lenne szó. Ebből az következik, hogy az allopátiás orvoslásnak is 
megvan még a létjogosultsága, hiába szidjuk lépten-nyomon 
jogosan vagy jogtalanul. (Meggyőződésünk, hogy később is 
meglesz, csak átalakítva.) Arról nem beszélve, hogy ha valakit 
nem tudunk meggyógyítani, legalább a tüneteit enyhítsük, hogy 
emberibb életet élhessen, és ne zilálja szét a hosszan tartó 
fájdalom. 

 
Másik oka lehet, hogy mindannyian különbözőek vagyunk, 

ezért mindenkire más gyógymód, terápia van hatással. Vannak, 
akik az étkezés átalakításától gyógyulnak meg, mások a 
gyógynövényektől, megint másokat az allopátiás orvoslás tud 
meggyógyítani, és van, akit a testmozgás gyógyít meg (Etka 
Anyó). Ebben az átmeneti helyzetben, amikor még a mi emberi 
gondolkodásunk és testünk is folyamatosan átalakul, nem 
tudunk mást tenni, mint kipróbálni azt, amiről úgy gondoljuk, 
hogy segítségünkre van. És ne szidjunk senkit, ha a gyógyu-
lásunk elmarad, menjünk tovább, más módszerek felé. De 
közben tegyünk meg mindent magunkért, a saját gyógyulá-
sunkért! 

 
Annak, hogy nem tudunk meggyógyulni, karmikus oka is 

lehet, bár ez ritkább, mint gondolnánk. 
 
Végül van még egy oka, amiért nem érjük el a teljes, vagy a 

részleges gyógyulást. Az, hogy a beteg nem is akar meggyó-
gyulni. „Nagyon sok ember éli le az életét betegségekbe 
kapaszkodva, mert nem tudja elengedni, amit az ad neki. Az 
egyik legfőbb betegségelőny persze magától értetődő: nem kell 
konfliktusba keverednünk, nem kell döntést hoznunk, nem kell 
kimondanunk valamit.” (Hoffmann Gergely) 
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Gyógyulásunk alapja tehát lelki egyensúlyunk helyre-
állítása, ami tovább haladásunk, fejlődésünk záloga. Ezt a 
holisztikus látásmódot veszítettük el évezredekkel ezelőtt, és ez 
hiányzik a tudományos orvoslásból. Ettől lesz „hideg” a 
gyógyítás, mintha csak egy autóról volna szó, nem pedig egy 
érző emberről, Létezőről. És ez az oka annak is, hogy habár 
óriásit fejlődött az orvostudomány, ehhez képest mégis nagyon 
elmarad a betegségek gyógyításában.  

Pedig a jövő útja az, ha visszaállítjuk a régi szemlélet-
módot, ahol az embert, mint EGYséget szemlélték. És ennek az 
EGYségnek a középpontba állításával munkálkodna minden 
érintett a gyógyuláson: a beteg, az allopátiás, és az összes 
alternatív gyógyító, beleértve a jól működő önismereti módsze-
reket is, amely az egész fejlődésnek az alapja. 

 
 

Mikor van létjogosultsága a megelőzésnek? 
 
Sokszor látjuk, halljuk a reklámokban, hogy előzzünk meg 

ilyen vagy olyan betegséget, és ennek érdekében szedjünk 
valamilyen pirulát. Kizárólag lélektanilag szemügyre véve a 
dolgot, azt gondolom, hogy legalább annyira káros, mint a 
dohányosok ijesztgetése a cigarettás dobozokon. Bár két 
különböző témáról van szó, mindkettőben közös, hogy egészség-
romlást és halált helyez kilátásba! Ez bizony minősíthetetlen! 

A betegséget megelőzni csak azzal lehet, ha elfogadjuk, 
hogy az Élet olyan, amilyen. Ha nem stresszelünk azon, hogy mi 
lesz holnap, holnapután vagy azután, vagy azon, hogy tavaly, 
meg 3 hónappal ezelőtt, meg tegnap mi-mindent elrontottunk, 
és hogy, „jaj de hülyék vagyunk”, mert ugye ezt szoktuk – 
lehülyézzük magunkat (és persze adott esetben másokat is). 
Kérem, figyelje meg Kedves Olvasó, hogy ha a múltba, vagy a 
jövőbe tekinget, ott „kattog”, akkor fél, bosszankodik, stb. Ám, 
ha itt van a jelenben, és arra figyel, amit éppen csinál, akkor 
minden kellemetlen érzése elmúlik! Ne higgyen nekem, csak 
próbálja ki! 
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Az egészség egy harmonikus állapot, amikor minden 
megvan, és mindenből éppen annyi, amennyire szükségünk van. 
Hogyan gondolhatja bárki, hogy ezt az egyensúlyt pirulákkal kell 
„egyensúlyabbá” tenni? Az EGÉSZséget akarja bárki még 
egészebbé tenni? Ez teljesen nonszensz, elképesztő – és 
mulatságos lenne, ha nem az egészségünkről lenne szó! Arról 
nem beszélve, hogy az EGÉSZség a természetes állapotunk, 
pirulák, és minden egyéb behatás nélkül! 

 
Vagyis a történet sajnos csak akkor kerek, ha feltesszük, 

hogy ez is a pénzről szól. Arról, hogy ha nem vagyunk betegek, 
akkor is szedjünk be valamilyen pirulát. Ha beteg az ember, 
akkor azért „adózik”, ha egészséges, akkor pedig azért?! 

Arról akár már ne is beszéljünk, hogy a piruláknak 
mellékhatása van, és ezt mi teljesen természetesnek vesszük!!! 
Még csak ki sem akadunk rajta, hogy úgy akarnak minket 
meggyógyítani, hogy közben legálisan megbetegítenek!!!  Ha 
most látogatnék először a Földre, és ezt meghallanám, nem 
érteném és el sem hinném.  

 
Kedves Olvasó! Gondoljon bele, hogy mihez adjuk a 

beleegyezésünket!!! Igen, ez a mi beleegyezésünkkel történik, 
nap-nap után! 

 
 

Mit tehetünk magunkért? 
 
Csakrablokkok 

 
„Nehéz önmagadat is megítélni, ha hazugságokból merítesz. 
Főleg, ha az ítélkezés bűn. Valójában a hamis ítélkezésből 

fakadó helytelen cselekvés, ami helytelen.” (Avatár c. rajzfilm) 
 
Különböző érzelmi blokkok zárják el a csakráinkat, a fő 

energiaközpontjainkat.  
Ugyanis csakráink alul- vagy túlműködése, esetleg 

elzáródása felelős közvetlenül a betegségeink kialakulásáért, 
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hiszen a harmonikus energia-áramlás felborul. Minden 
csakrához különböző gondolati tartalmak tartoznak. Amikor 
belemegyünk egy cselekvésbe, azt valamilyen gondolattal 
tesszük – akár tudatosan, akár nem! Ez a gondolat fogja 
meghatározni cselekvésünket, ez a mag, ami kicsírázik és 
valamilyen következménnyé alakul át. Ahogyan ezt a 
következményt megítéljük – egy újabb gondolat! –, azzal vetjük 
el a következő cselekvésünk magjait. Itt nyilvánul meg a 
felelősség önmagunk, egészségünk, környezetünk felé, hogy 
milyen gondolatok jellemzőek ránk, milyen hiedelmeink 
vannak. Mert ezek határozzák meg minden cselekedetünket! 

 „Testünk energiái a csakrákban gyűlnek össze. Ha sok kosz 
kerül bele, a csakrák elzáródnak. Mindegyik csakrát valamilyen 
érzelmi piszok zárja el. Ha megnyitjuk, újra folyik benne az 
energia, mint a tiszta vizű patakban. A csakrák megnyitása 
rendkívül felkavaró élmény, és ha egyszer elkezdted, nem 
hagyhatod abba, amíg mind a 7-et meg nem nyitottad.”  

Érdekességként kevéssé elterjedt csakranevekkel élünk – 
emellett persze felsoroljuk az ismert csakraneveket is, a 
könnyebb beazonosítás érdekében. 

"Amerikai táltos lapban jelent meg, hogy valamikor a 
csakrákat a magyar nyelvben almáknak nevezték." Bizonyíték 
nincs rá, de mint szójátékon, mint érdekességen érdemes egy 
kicsit elgondolkodni. Talán többet mond számunkra, mint egy 
szanszkrit szó."  

Ezen kívül a csakrák más elnevezéséről is hallhatunk, mint 
pl. a „csokrok” kifejezésről, de most, mint „almákról” beszélünk 
róluk. 

A csakrák működésének jobb megértése érdekében sok 
ábrával egészítettük ki ezt a fejezetet. 

 
1. Urad-Alma  
 
Ismert elnevezései: gyökér csakra, föld csakra. 
A testtudat, életerő, biztonságérzet, bizalom csakrája. 
Belsőelválasztású mirigye a mellékvesék, a vesemeridián 

tartozik hozzá. 
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Tudattartalma: Az Úrtól, az Uradtól kaptad ezt az 
energiát, aminek segítségével gyökeret ereszthetsz a fizikai 
világban. Le(felé) születünk, és első dolgunk, hogy meg-
teremtsük a létfeltételeinket: étel, ital, ruha, hajlék, stb. A fizikai 
fenntartásunkkal áll kapcsolatban, a védelemmel, biztonsággal, 
önfenntartással, bizakodással. 

Betegségei:  
o Alacsony vérnyomás: Nem saját szükségletei szerint él, 

hanem szüleid vagy a társadalom elvárásai szerint. Nem áll 
ellen a felé irányuló elvárásoknak. 

o Alvászavarok: Gyakran a stressz tünetei, és annak jele, 
hogy nem tud átkapcsolni az aktív fázisról a passzívra. 

o Aranyér: Ennél a panasznál a véredények nem lazulnak el 
székeléskor, vagyis ilyenkor nem szán elég időt székelésre, 
mivel állandó rohanásban él. A székelés szimbolikusan az 
életet jelzi: nyugalomra és ellazulásra van szükség. 

o Bélgyulladás: A bélgyulladás fő tünetei a hasmenés és a 
sipolyképződés. E betegség okai a tartós stressz és az 
elnyomott düh. Azokat az embereket érinti, akik drámaian 
reagálnak minden eseményre, és félnek a kudarctól. 

o Depresszió: A valódi depressziót – ellentétben a depresszív 
hangulattal – terápiásan kell kezelni. Ez a betegség a 
gyökér csakra energetikai zárlatára vezethető vissza. Az 
időskori depressziót a testi leépülés megtapasztalása 
okozza. Az érintett nem ismeri fel, hogy e kor tanulási 
feladata az, hogy a szellem felé forduljon, és ezért a régi 
időket sírja vissza. 

o Fogbetegségek: A fogak állapota a vitalitás kifejezője. Ha 
fogproblémái vannak, akkor energiahiányban szenved, és 
elnyomja agresszióját, nem engedi problémáit a felszínre 
jutni. 

o Fogínygyulladás: Gyakran az önbizalom hiánya okozza, 
amely a gyökér csakra jellemzője. Fogínygyulladást 
okozhat a C-vitamin hiánya is. 

o Hasmenés: Mindig a félelem vagy bizonytalanság tünete. 
Szimbolikusan a gyökér csakra egyik fontos témájára utal: 
arra, hogy az illető nem képes elengedni. 
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o Hátproblémák: Egyenesség és 
tartásproblémákra utalnak, arra, hogy 
mennyire magabiztosan viselkedik és jár 
az életben. A bűntudat is okozhat 
hátfájdalmakat, hiszen tonnányi bűnt 
hordhat a hátán az érintett. 
o Magas vérnyomás: Nem tud 

ellazulni, ezért szíve és véredényei sem 
pihennek eleget. A szó valódi értelmében 
állandó nyomás alatt áll. 
o Reuma: A mozgékonyság hiányából 

fakadó megmerevedésre utal. Ilyenkor a test drasztikusan 
fejezi ki magát, és nagy fájdalmakkal járhat a betegség. 

o Székrekedés: Állandó stresszre utal. Nem engedi, hogy 
csökkenjen benne a nyomás, így sok terhet kell magával 
cipelnie. Az elengedéstől való félelem váltja ki. 

o Veseproblémák: Párkapcsolati problémákra utal. 
 

Megoldandó feladatai lehetnek: félelem a jövőtől; 
bizalmatlanság a sorssal szemben; kimerültség, energia és 
erőhiány; kevés mozgás; hideg végtagok; gyökértelenség, 
talajvesztettség érzete; egzisztenciális félelem. 

 
Blokkja és annak feloldása: célja a túlélés, és a félelem 

zárhatja el. Pl. a fájdalmas halál. De a jelenlegi életünk 
félelmei szintén blokkolják ezt a csakrát, ezért érdemes tudatba 
emelni, hogy feloldjuk a blokkokat. Mitől félhetünk? Általában 
attól, hogy a múltbeli kellemetlen, fájdalmas eseményeket újra 
át kell élnünk, mint pl. a szegénységet, testi bántalmazást, 
megalázást, betegséget, stb. A jövőtől való szorongást is a 
múlttól való félelem generálja. Minél többet tartózkodunk a 
jelenben, annál kevesebb félelmet élünk meg. 

 
A csakra megerősítése és harmonizációja:  

o Testgyakorlatok: A gyökércsakra irányítja biztonságérze-
tünket, a föld elemmel áll kapcsolatban. Mivel a gát 
területén helyezkedik el, azok a testhelyzetek aktiválják, 
melyek az energiát erre a területre irányítják. Ezek a 

 

Az 1-es csakra 
reflexzónái 



Az Élet spirituális művészete                                                                                        

 

55 

gyakorlatok különösen hasznosak akkor, amikor szoron-
gunk: Vadzsrászana (gyémánt-villámjogar), Garbh-ászana 
(gyermekpóz). Salabhasana (sáskaállás), Dhanurasana 
(íjtartás), Paschimottanasana (hátnyújtás) 

o Jógaösvény: Hatha-jóga 
o Fogadja el hibáit! Aki cselekszik, az hibázik is. Az állandó 

önellenőrzés és a tökéletességre való törekvés csak beteggé 
tesz. 

o Szüntesse meg a versengő maga-tartást! 
o Szaunázzon rendszeresen! (Az izzasztókunyhóról és 

hatásairól a 150. oldalon olvashat.) 
o Rendszeresen kocogjon, kertészkedjen, tartózkodjon minél 

többet a természetben. 
o Hordjon vörös vagy földszínű ruhákat. 
o Megerősítés: „Tudom, hogy a Földanya támogatja létezése-

met és minden tervemet.” 
 
2. Lakod-Alma 
 
Ismert elnevezései: szexcsakra, nemi csakra, szakrális 

csakra, vízcsakra. 
A kreativitás, szexualitás, érzelmek, alkotóerő, kapcsolatok, 

család csakrája. 
Belső elválasztású mirigyei: a petefészkek, a herék és a 

prosztata. A vastagbél meridián tartozik hozzá. 
 
Tudattartalma: A megteremtett javakat jó lenne megosz-

tani valakivel – egy társsal. Az örömökkel, érzelmekkel, 
szexualitással, párkapcsolattal, kreativitással függ össze.  

 
Betegségei:  

o Bélgörcsök: Felfúvódáshoz és székrekedéshez vezethetnek. 
Gyakran egy nem kívánt függőség következményei. Egy 
kapcsolaton belül az elnyomott neheztelés gyakran okoz 
bélgörcsöket. A bélgörcs testi szinten fejezi ki a kapcsolat 
görcsét. 

o Étkezési zavarok: Legtöbbször a saját nem elutasítására 
vezethetők vissza. 
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o Étvágytalanság: Mindig arra utal, hogy túl kevés energiát 
használ fel a szervezet.  

o Felfúvódás: Gyakran utal arra, hogy az érintett érzelmileg 
erjed, forrong. Sokszor egy ki nem mondott konfliktusról 
van szó a kapcsolaton belül. A felfúvódás bűzzel jár, ami 
megteremti a távolságot két ember között. Ha tisztázod 
kapcsolatodat és félelem nélkül fejezed ki szükségleteidet, 
sok esetben megszűnik a felfúvódás. 

o Gombás fertőzések: Ha leginkább a nemi szerveken 
jelennek meg, akkor a szex csakra működésének enyhe 
zavarát jelzik, de részben a gyökér csakráét is. 

o Hajproblémák: A haj a szexualitás archetipikus szimbólu-
ma, a vonzerőt szimbolizálja. Az idő előtti kopaszodás a 
szex csakra zárlatára vezethető vissza. 

o Hereproblémák: Majdnem mindig a férfi, szexualitástól 
való félelmére utal. 

o Hízás: Az altesten felgyülemlő zsírpárnák védőpáncélt 
képeznek, ami a szexualitás elleni, többnyire tudattalan 
védekezést jelenti. 

o Hólyaggyulladás: A legfőbb oka az, hogy az illető nem tud 
elengedni, ami a szex- és a gyökércsakra gyakori problé-
mája. 

o Impotencia: Gyakran az érzelmek túl erős ellenőrzésére 
vagy a szexualitás túlhangsúlyozására utal. 

o Kapcsolati problémák: Korunkban a szex csakra legfőbb 
problémája. Olyan emberek vonzanak bennünket, akikben 
van valami, ami belőlünk hiányzik, és tudattalanul arra 
vágyunk, hogy a belőlünk hiányzó energiákat társunk élje 
meg helyettünk. De egyetlen csakra energiáját sem élheti 
meg más helyettünk, mindenkinek a saját csakráit kell 
feloldania, harmonizálnia. 

o Kreativitási problémák: Ha elakad bennünk a kreativitás 
áramlása, ha nincsenek jó ötleteink, nem tudjuk jól 
megoldani gondjainkat, akkor legtöbbször a szex- és a 
torok csakra is gátolt. 

o Mellproblémák: Szinte minden nő elégedetlen a mellével, 
hiszen vagy kicsinek, vagy túl nagynak tartja. Ez a 
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feszültség gyakran a mell megbetegedéséhez vezet. A mell 
betegségénél sokszor a nőiesség elutasításáról van szó. 

o Menstruációs problémák: Mindig a női energiák zárlatával 
függnek össze a szex csakrában. A fájdalmas és elhúzódó 
menstruáció a szex csakra alacsony energiaszintjére utal. A 
szokatlanul erős menstruáció és a köztes vérzés pedig a 
csakra nagyobb aktivitását jelzi. A ciklus második 
szakaszában fellépő menstruáció előtti tünet együttes, ami 
magában foglalja a mell feszülését, a felfúvódást és az 
indokolatlan sírást, elnyomott női szükségletekre utal. 

o Méh mióma: A méh izomzatának egy része túlzottan 
megvastagodik, és kerek domborulatot hoz létre. Ez a 
mióma jelentheti azt is, hogy a belső gyermeket kell 
táplálni. A szexualitásnak csak akkor lehet örülni, és 
energiáit alkotóan átalakítani, ha a belső gyermek már nem 
él. 

o Orgazmus problémák: Mindig a szex csakra gátolt műkö-
désével függ össze. 

o Petefészek-fájdalmak: A női energiák visszatartására s 
ezzel gyakran a szex csakra zárlatára utalnak. 

o Prosztatapanaszok: Mindig az alkotó férfierők elnyomására 
utal, ami azt jelenti, hogy a szex csakrában részleges vagy 
teljes zárlat van. 

o Szexuális zavarok: Alapvetően a szex csakra energiáinak 
diszharmóniájára vezethetők vissza. 

o Vaginizmus: Gyakran annak a jele, hogy az érintett 
bűnösnek érzi magát szexuális vágyai miatt. Ez a tünet 
gyakran lép fel azoknál a nőknél, akiket gyermekkorukban 
megerőszakoltak. 

 
Megoldandó feladatai lehetnek: szexuális problémák, 

kielégületlenség; életöröm, vitalitás, kreativitás, teremtő erő, 
élvezet, szenvedély hiánya; blokkoltság érzete; társtalanság, 
magány, féltékenység; nem kielégítő, boldogtalan kapcsolatok. 

 
Blokkja és annak feloldása: az örömteli kapcsolatok 

csakrája, és a bűntudat zárhatja el. Nagyon sok minden 
miatt érezhetünk bűntudatot: téveszmék, nevelésünk folyamán 
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bekerült tudattalan és tudatos programok, stb. miatt. Föl kell 
derítenünk, hogy miért érzünk bűntudatot, miért hibáztatjuk 
magunkat? Utána el kell fogadnunk, hogy mindent azért 
tettünk, mert akkor az tűnt a legjobb megoldásnak, és meg kell 
bocsájtanunk magunknak mindenért, amit elkövettünk 
másokkal szemben. Meg kell bocsájtanunk másoknak is 
mindenért, amit velünk szemben követtek el – ugyanezen okból. 
A valódi megbocsájtás olyan, mintha meg sem történt volna. 

 
A csakra megerősítése és harmonizálása:  

o Testgyakorlatok: A szexcsakra irányítja 
a kreativitást, fizikai és érzelmi szinten 
egyaránt. A csakrát aktiváló testtartások 
(melyek a csakrának helyet adó medencére 
koncentrálnak) serkentik a kreativitást és 
segítik egyensúlyba hozni az érzelmi és a 
szexuális szükségleteket: Surya Namaskara 
(Napüdvözlet), Déviászana (istennő póz), 
Bhuozsangászana (kobraállás), Salabh-
ászana (sáska), Csakrasana (kerék). 
o Jógaösvény: Tantra-jóga 

o Kapcsolati problémáit nyíltan beszélje meg társával, lehe-
tőség szerint közösen oldják meg! 

o Egyértelműen jelölje ki határait, és szükségleteivel kapcso-
latban tisztázza szabadságát és kötöttségeit! 

o Viseljen narancsszínű fehérneműt! 
o Megerősítés: „Örömmel nyílok meg a kapcsolatoknak, 

hiszen az élet öröme én vagyok!” 
 
3. Víg-Alma 
 
Ismert elnevezései: tűzcsakra, napfonat csakra, köldök 

csakra, Solar plexus. 
A személyiség székhelye – erő, hatalom csakrája. 
Belső elválasztású mirigye a hasnyálmirigy, az epehólyag-

meridián tartozik hozzá. 
 

 

A 2-es csakra 
reflexzónái 
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Tudattartalma: a megszerzett, meglévő dolgok élvezete. 
Szeretnénk minél többet kapni: utazás, kirándulás, különböző 
élmények, stb. Belső erő, önuralom, akarat, magabiztosság, 
nyugalom, egyensúly. Elsősorban a látással, a tűzzel és a fénnyel 
áll kapcsolatban. 
Ez a három alsó csakra irányítja a mindennapi életünket 
felváltva, hol az egyik, hol a másik. Ha odafigyelnénk, 
rájönnénk, hogy az egyik ezek közül jobban foglalkoztat 
bennünket, mint a többi. Ezen a 3 szinten nincsenek csodák, 
mert mind arról szól, hogy kapni szeretnénk, minél többet az 
Élettől. A következő szinten van a csoda, ez a szívcsakra. 

 
Betegségei: 

o Cukorbetegség: A pszichológiai vizsgálatok szerint a 
cukorbetegek nagyon erősen kontrollálják és elnyomják 
érzéseik kifejezését. A cukorbetegség és más, a csakrához 
tartozó betegségek megelőzésére ajánlottak a küzdő-
sportok. 

o Emésztési problémák: Agresszióra utalnak. Az emésztés 
során a külvilágot vesszük magunkba, amiből azt tartjuk 
meg, ami táplál, a többit pedig kiválasztjuk. A köldök 
csakra szintjén ugyanígy mennek végbe a testi-lelki 
folyamatok. 

o Epepanaszok: Elnyomott dühre és agresszióra vezethetők 
vissza, amit le kell építeni. Itt is ajánlatos küzdősportokat 
űzni. 

o Evési problémák: Itt különösen azokról van szó, amelyek 
elhízáshoz vezetnek. Azt már mindenki megtapasztalta, 
hogy az evés vigasztal, az édesség pedig szeretetpótlék. 
Elsősorban meditációval segíthetünk, és tudatosan 
figyeljünk étkezésünkre. 

o Gyomorégés: Ilyenkor feljön valami; valamit meg kell 
emészteni. Ez azt jelenti, hogy a lelki problémák nem 
dolgozódtak fel. E betegség tünetei azt mutatják, hogy 
valami "savanyú" feltör alulról, a tudatalattiból.  

o Gyomorfekély: Gyakran nem jutnak kifejezésre az 
aggodalmak és a félelmek. Ezért nem is emésztődnek meg, 
ami azt jelenti, hogy nem kerülnek tudatos feldolgozásra, 
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feloldásra. A gyomorfekély másik oka a befogadóképesség 
túlbecsülése. 

o Harag: Ha a harag tudattalanul fejeződik ki, és uralja az 
érintett személyt, akkor ez egyértelműen a köldök csakra 
zavarára utal. Ezzel ellentétes az ún. "szent harag", amit az 
illető tudatosan fejez ki, ez pedig tisztítja a köldök csakrát.  

o Hatalmi visszaélések: A gyenge köldök csakrára vezethető 
vissza. Csak a harmonikusan működő köldök csakra segít 
abban, hogy a hatalmat szociális felelősséggel összekötve 
gyakoroljuk.  

o Hisztéria: Ebben az esetben a köldök csakra félrecsúszott 
energiái nyilvánulnak meg.  

o Hízás hasra: A nagy pocak azt szimbolizálja, hogy az illető 
védeni szeretné köldök csakráját. A csakra bezáródik, ha 
egy záró réteggel - zsírpárnával - veszik körbe. A zsírréteget 
legtöbbször a meg nem emésztett érzések hozzák létre. Az 
érintett bánatában eszik és iszik túl sokat.  

o Kisebbségi érzés: Ha gyakran lép fel, akkor meggyengült a 
köldök csakránk. A küzdősportok hosszú távon feloldják a 
kisebbségi érzést. Ha mégsem, akkor mindenképpen 
ajánlatos pszicho-terapeutához fordulni. 

o Májbetegségek: A rosszkedvvel függenek össze. Elsősorban 
az elnyomott dühre kell gondolni, ez okozza a rosszkedvet. 
Minden fel nem oldott negatív érzés a májat mérgezi.  

o Rekeszizom-problémák: A köldök csakra tipikus 
problémájának tekinthetők, és a túlzott aggodalomra 
vezethetők vissza. 

o Szemproblémák: A szem problémái legtöbbször azzal 
függnek össze, hogy valamit nem szeretnénk meglátni. 

o Szégyenlősség: Arra utal, hogy a köldök csakrában kevés 
energia van. 

 
Megoldandó feladatai lehetnek: kontrollálatlan érzelmek; 

akaratgyengeség; jelentéktelenség érzése; kritizál, de ugyan-
akkor nem viseli el a kritikát; hajlam a félelemre, rémálmokra; 
alvászavarok. 
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Blokkja és annak feloldása: az akaraterőt befolyásolja és a 
szégyen zárja el, amikor az ember csalódik önmagában. 
Amikor többet szeretett volna elérni, de nem sikerült. És kérdés, 
hogy el tudja-e valaki fogadni magát olyannak, amilyen? Mit 
szégyellünk? Miért csalódtunk igazán magunkban? Ha tovább 
szeretnénk lépni, csak onnan tudunk, ahol vagyunk. Hogyan 
tudnánk örülni az Életnek, ha önmagunkat nem szeretjük? 

 
A csakra megerősítése, harmonizálása: 

o Testgyakorlatok: a napfonat csakra az 
erőközpontunk. Amikor olyan gyakorlato-
kat végzünk, melyek a manipúra székhe-
lyére, a has területére koncentrálnak, akkor 
kiegyensúlyozzuk személyes erőnk kifeje-
zésmódját, ami magabiztosságot nyújt 
számunkra: Uddijána bandha (felemelő 
gyomorzár), Pascsimuttanászana (csónak), 
Szetuászana (híd), Trikanasana (három-
szögállás), Ardha Matsyendrasana (gerinc-
csavarás), Kapalbhati (tűzlégzés). 

o Szembesüljön saját árnyoldalaival! 
o Tudatosan dolgozza fel álmait! 
o Fejezze ki agresszióját játékosan, például küzdősportok 

által! 
o Hordjon meleg, sárga tónusú alsóneműt, és használjon 

hasonló színű ágyneműt! 
o Meditáljon égő gyertyára! 
o Szemléljen meditatívan nyílt tüzet! 
o Megerősítés: „Én vagyok az életem megalkotója, életem 

középpontja vagyok.” „Szeretem magam, úgy ahogy 
vagyok, itt és most.” 
 
4. Fogad-alma 
 
Ismert elnevezése: szívcsakra. 
A „Lélek kapuja”, szeretet, szerelem, önzetlenség, 

harmónia, eggyé válás a másik emberrel, adni, kapni. 

 

A 3-as csakra 
reflexzónái 
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Belső elválasztású mirigye a csecsemőmirigy, a szív-
meridián tartozik hozzá. 

 
Tudattartalma: A szív egyszerre fog és ad. Amit kap, nem 

tartja meg (vér), hanem hozzáad valami pluszt (a vérhez plusz 
nyomást ad hozzá) és úgy adja tovább. Ez a plusz az egész 
Univerzumnak, Életnek a titka. Aki ezen a szinten gondolkodik, 
azonkívül, hogy foglalkoztatja, hogyan szerezze meg az alsó 3 
csakra jelezte javakat, gondol arra is, hogyan tudna segíteni 
embertársainak - önzetlenül. Ez lehet bármi: mosoly, bátorítás, 
simogatás, nyugodt jelenlét, stb. Szeretet, részvét, tolerancia, 
nagylelkűség, kedvesség, megbocsájtás. 

 
Betegségei:  

o Allergia: A túl aktív immunrendszerre vezethető vissza. Az 
érintett immunrendszere olyan érzékeny, mint a 
viselkedése a hétköznapokban. Az illető túl érzékeny a 
bántásokkal, szeretetlenséggel szemben. 

o Autoimmun betegségek: Napjainkban egyre gyakoribb kór. 
A betegségnél a saját test ellen ható antitestek jönnek létre. 
A beteg önmaga ellen harcol. Ez mögött mártírviselkedés, a 
saját szükségletek megtagadása áll. 

o Immungyengeség: Korunk tipikus betegsége, szimboliku-
san azt a vágyat fejezi ki, hogy az illető nem akar különb-
séget tenni barát és ellenség, ismerős és ismeretlen között.  

o AIDS: A legtöbb AIDS-beteg szív- és szexcsakrája kaotikus.  
o Rák: A rák gyakran egyszerre érinti a szív- és a köldök 

csakrát. A szívcsakra megengedi az egészségtelen sejtbur-
jánzást, a köldökcsakra pedig befelé fordítja a feldol-
gozatlan agressziót. A betegségben érintett szerv mindig 
azt szimbolizálja, amit meg kell tisztítani. 

o Fertőzések: Szinte mindig az immunrendszer gyengeségére 
utal. 

o Szívpanaszok: Legtöbbször az az oka, hogy nem hallgatunk 
a szívünkre, mintha szívtelenül élnénk. Ez gyakran merev 
nézetekben és feszültségekben nyilvánul meg. 

o Vérkeringési problémák: A szívünkkel és azzal függnek 
össze, hogy mennyire vagyunk képesek szeretni. Azzal a 
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kérdéssel állunk szemben, hogy engedjük-e a vérünket 
szabadon áramolni? 
 
Megoldandó feladatai lehetnek: magányérzet, nehézségek 

a kapcsolatteremtéssel; egyáltalán nem tud, vagy csak 1-2 
embert képes tiszta szívből szeretni; párkapcsolati problémák; 
túlzott alkalmazkodás; alárendelődés, megfelelési kényszer; 
kimerül, ha sokáig társaságban van; vágyakozás a szeretet után 
– önmaga felé is. 

 
Blokkja és annak feloldása: ez a szeretet csakrája, és a 

szomorúság, bánat zárhatja el. A bánat nagyon sok 
esetben olyasmiből adódik, hogy úgy érezzük, elveszítettünk 
valakit, családtagot, rokont, barátot. Az az érzésünk, hogy 
örökre elveszítettük, és nem tudunk többé vele kapcsolatot 
teremteni. 
„Vess számot az összes bánatoddal. Valóban nagy veszteségek 
értek. De a szeretet is egyfajta energia. Körülöttünk kavarog. A 
levegő nomádjainak szeretete nem távozott a világból. Azt 
továbbra is megtalálod a szívedben. S egy új szeretetben újjá 
születik. Hagyd távozni a fájdalmat.” 

 
A csakra megerősítése, harmonizálása: 

o  Testgyakorlatok: a szívcsakra, mely a 
részvét és a szeretet kifejezésének módját 
szabályozza, olyan testhelyzetekkel 
aktiválható és hozható egyensúlyba, 
melyek a szó szoros értelmében 
megnyitják a szívet. Mindezek a 
testhelyzetek kitágítják a mellkast: 
Angyalszárnyak, Gomukh-ászana (tehén-
fej). Trikanasana (háromszögállás), Ardha 
Matsyendrasana (gerinccsavarás), 
Kapalbhati (tűzlégzés) 

o Szeressen! Ne csak másokat, önmagát is! 
o Mindennap tegyen valami jót másoknak és önmagának is. 
o Viseljen gyakran zöld ruhát, vagy aludjon zöld színű 

ágyneműben! 

 

A 4-es csakra 
reflexzónái 
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o Tanulja meg a megbocsátást, ettől megtisztul a szíve! 
Túlműködés:  

o Nyugodt állapotban kérdőjelezze meg szükségleteit, 
vezessen naplót! 

o Foglalkozzon sokat szükségleteivel, érzéseivel, amikor 
egyedül van. 
Alulműködés: 

o Tegye aktívabbá szívcsakráját szerelemmel és romanti-
kával! 

o Megerősítés: „A szeretet ősforrása vagyok, mely összeköt 
minden érző lénnyel.” 
 
5. Riad-Alma 
 
Ismert elnevezései: torokcsakra, hangcsakra. 
Önkifejezés, híd a gondolataink és érzéseink között, 

beszéd, hallgatás, hallás, függetlenség csakrája. 
Belső elválasztású mirigye a pajzsmirigy és a mellékpajzs-

mirigy, a vesemeridán tartozik hozzá, mely a hallást és a félel-
met uralja. 

 
Tudattartalma: Az igazság kimondása, isteni útmutatás és 

akarat elfogadása. Ha nagyon megijedünk, a "torkunkban dobog 
a szívünk", vagy elszorul a torkunk. A riasztásnak a hang-
képzésnek az irányítóközpontja a torokcsakra.  

 
Betegségei: 

o A torokcsakra betegségei szinte mindig a beszédprob-
lémákban jelentkeznek. A köhögés, a torokfájdalom és a 
rekedtség mind arra utalnak, hogy kicsit el kellene 
csendesednünk. A bajok abból is adódhatnak, hogy olyan 
érzelmeket nyomunk el magunkban, amelyek kiabálásra, 
sírásra vagy mérgelődésre indítanának. Az elfojtott 
érzelmek pedig elzárják energiáink szabad áramlását.  

o A torokcsakra betegségei az önkifejezéssel és gondolataink 
kifejezésével is összefüggésben vannak. A csakra zavarával 
küszködők nehezen engedik el régi gondolataikat, 
megakadályozva ezzel az újabbak megszületését. Ennek 
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eredménye a gyakori szabadkozás, mogorvaság és rossz-
kedvűség. Ha a tettekre és az érzelmekre intellektuális 
magyarázatokat keresünk, elveszíthetjük rugalmassá-
gunkat. 

o Asztma: Az asztmában szenvedőknek gyakran nincs elég 
terük az önkifejezésre, nem értik meg őket. A rohamokkal 
hívják fel magukra a figyelmet, így próbálnak 
kommunikálni környezetükkel. 

o Bronchitis: Ez a betegség a dohányosoknál gyakori. Sokan 
azért cigarettáznak, hogy elnyomják a beszédet. Köhögésbe 
menekülhetnek azok is, akik nem merik véleményüket 
kinyilvánítani. 

o Fülproblémák: A fülproblémák arra hívják fel a figyelmet, 
hogy nem hallgatunk sem belső hangunkra, sem mások 
véleményére. 

o Mandulagyulladás, torokfájás: Az elnyomott félelmekkel és 
a haraggal függ össze. A torokfájás minden típusánál 
foglalkoznunk kell a köldökcsakrával is. 

o Megfázás: A köhögés és a megfázás figyelmeztet arra, hogy 
kiürültünk, túl sokat adtunk magunkból. 

o Nyakfájdalmak: A kimondatlan, nyomasztó érzések, 
gondolatok okozzák. 

o Pajzsmirigyproblémák: Alulműködése a változásokkal 
szembeni ellenállást jelenti, túlműködése esetén pedig túl 
sok mindent szeretnénk egyszerre. 

o Rekedtség: A rekedtség esetén túl sok energiát adtunk le a 
torokcsakránkon keresztül, és keveset hallgatunk. 

o Sclerosis multiplex: Ez a betegség is a torokcsakra 
zavaraira vezethető vissza. A betegek állandóan 
visszafojtják érzelmeiket, nem tudják a frusztrációt, a 
haragot kifejezni. 

o Szájproblémák: A szájüreg és a gyomor bajai az érintettben 
rekedt agresszióra utalnak. A gyomorból jövő szájszag 
távolságot teremt, ezért ilyenkor meg kell vizsgálnunk, 
valóban szükségünk van-e egy kis távolságtartásra. 

o Tüdőproblémák: Hosszú távon károsítja a torokcsakrát, ha 
úgy érezzük, nem jutunk elég szabadsághoz. A tüdő így 
nem kap elég életenergiát. 
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Megoldandó feladatai lehetnek: problémák és gátlások 
legyőzése, szégyenlősség és bizonytalanság érzete; nehezére esik 
érzelmei, őszinte véleménye és gondolatai kifejezése; alkotói 
krízisek; nem megfelelő szavak megválasztása, amivel magára 
haragíthat embereket – szándéka ellenére; manipulál, rábeszél. 
 

Blokkja és annak feloldása: ez az igazság csakrája – 
igazság önmagunkról, és a hazugság, vagy féligazság 
zárhatja el, amit magunknak mondunk. Nagyon jól meg 
tudjuk győzni magunkat féligazságainkkal, ki tudjuk magyarázni 
a dolgainkat. Ha valami nem úgy sikerül, ahogy szeretnénk, 
akkor ismét jó kifogást találunk. „Saját magadról soha nem 
hazudhatsz. El kell fogadnod, hogy te vagy az avatár. Azaz képes 
vagy azokra a dolgokra, amiket elvesztettél az idők folyamán.” 
 

A csakra megerősítése, harmonizálása: 
o Testgyakorlat: Dzsalandhara 

bandha (állzár), Szimhászana (oroszlán 
testhelyzet - ez a gyakorlat nagyon 
jótékonyan hat a torokfájásra), 
Ustrasana (teveállás), Matsyasana 
(halpóz), némasági fogadalom (a többi 
kommunikációs csatorna megnyitására) 
o Jógaösvény: Mantra-jóga 
o Énekeljen, olvasson hangosan, me-

séljen másoknak!  
o Fejezze ki érzéseit!  

o Vezessen naplót!  
o Viseljen gyakran világoskék ruhát, vagy aludjon ilyen színű 

ágyneműben! 
o Megerősítés: „A Létezés szól általam.” 

 
6. Hat-Alma 
 
Ismert elnevezései: harmadik szem csakra, fénycsakra. 
A bölcsesség, intuíció, belső összefüggések és igazságok 

ismerete, tudatosság, hatodik érzék csakrája; a belső fénynek és 
a tisztánlátásnak a központja. 

 

5-ös csakra 
reflexzónái 
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Belső elválasztású mirigye az agyalapi mirigy. 
 
Tudattartalma: tisztánlátás, belső hang, intuíció, meg-

különböztető képesség, tudatosság, felelősségvállalás. Igazi 
hatalma csak annak van, akit a szíve vezet. A hatalmunk arra 
vonatkozik, hogy saját magunk és környezetünk urai legyünk. 
Erre törekszik, aki mesterré akar válni. Nem mások fölött kell 
uralkodnunk. Így nem függ a létünk attól, hogy mások milyen 
tudatszinten vannak. Ezzel a valódi hatalommal tudunk 
másoknak segíteni abban, hogy ők is eljussanak erre a 
tudatszintre. Amíg az alsó 3 csakra vezeti az embert, addig csak 
hatalmaskodások vannak, „hatalmáskosásról” lehet beszélni. A 
hatalom nem igazi hatalom. 

Ha ez mind megvan, akkor jutunk el a megvilágosodásig, a 
korona csakráig. 
 

Betegségei: 
o Fejfájás: Gyakran utal arra, hogy nem akarunk az intuíci-

ónkra hallgatni. 
o Kötőhártya-gyulladás: Az ember legszívesebben behunyná 

a szemét valami előtt. 
o Látászavarok: A szem problémái arra utalnak, hogy 

valamit nem akarunk látni vagy belátni. 
o Melléküreg-problémák: Ilyenkor a fejet kell megtisztítani, 

ehhez hozzátartozik az is, hogy sírással tisztítsuk ki 
érzelmeinket. 

o Migrén: Viszonylag gyakori, a beteg szeretne tetszeni, de 
csak a kívülről jövő hangokat hallgatja meg, ahelyett hogy 
befelé figyelne. 

o Rövidlátás: Arra utal, céljainkat fontos szem előtt tartani és 
belső képeket alkotni. 

o Szürke hályog: Olyanoknál alakul ki, akik félnek a jövőtől, 
és ezért mindent sötéten látnak. Az érintett nem tud 
megnyílni a fénynek. 

o Távollátás: erőteljesebben kell foglalkozni a hozzánk közel 
eső dolgokkal. A távollátó el akar menekülni a jelenből a 
jövőbe. 
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o Zöld hályog: Gyakran olyanoknál alakul ki, akik belső 
szenvedések miatt megkeménykedtek, és együttérzésük 
alig működik. 
 
Megoldandó feladatai lehetnek: nehézségek a megér-

zésekkel, fantáziával kapcsolatban, nincs iránya, célja az 
életének, félelmekkel, depresszióval küzd, értelmetlennek érez 
mindent, nehézségek a koncentrációval. 

 
Blokkja és annak feloldása: ez a tisztánlátás csakrája, és a 

tévhitek zárhatják el, az illúzió, önbecsapás. A 
legnagyobb tévhit a világon a különbözőség elvének tévhite. Az, 
hogy mi itt külön álló egyének vagyunk, és egyiknek, másiknak 
semmi köze a többihez.  Ez nem igaz. Ami elválaszt, össze is köt. 
A legtávolabbi csillaggal is összeköt bennünket az a fény, amit 
látunk, és az a fény, ami a legtávolabbi csillagig megy. Nincs 
különállóság. Egységes egésznek a részei vagyunk. Amiket 
különbözőnek hiszünk, azok ugyanannak a dolognak a 
változatai. 

 
A csakra megerősítése, harmonizálása: 

o Testgyakorlat: A homlokon elhelyez-
kedő fénycsakra az intuíciónk központja. 
Mivel ez a csakra uralja a szemet és az 
előrelátást, a szemgyakorlatok (Neth-
ravyayamam) és az Óhm ismételgetése 
stimulálják. Sasangasana (nyúlpóz), 
Sirsasana (fejenállás), Akasi mudra (égre 
pillantás) 
o Jógaösvény: Jantra-jóga 
o Hallgasson intuíciójára, ezzel erősíti, 

és egyre hallhatóbbá teszi! Az eleinte gyenge 
„hangocskából”, idővel erőteljes, jól hallható hang lesz. 

o Ne pánikkal reagáljon a problémákra! Várjon és hallgassa 
meg a belső hangját! 

o Tanuljon a hibáiból! 
o Viseljen indigókék vagy ibolyaszín ruhát és használjon 

ilyen színű ágyneműt! 

 

A 6-os csakra 
reflexzónái 
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o Megerősítés: „Az Igazság Forrásából fakad belső böl-
csességem.” 
 
7. Úr-Alma 

 
Ismert elnevezése: korona csakra. 
Egyesülés az Isteni Szeretettel, határtalanság, tudás, 

spiritualitás csakrája. 
Belső elválasztású mirigye a tobozmirigy. 
 
Tudattartalma: egység, üdvösség, érzelmek uralása és 

kötődés nélküli szeretet, tiszta koncentráció, eredményes 
cselekvés, célok elérése, egészség, szerénység, alázat, humor, 
részvét érzete. Szimbólumként a bibliában, mint a tudás fájának 
a gyümölcse szerepel. Valóban létezik egy ilyen magas szintű 
Isteni Tudat és ez valóban elérhető. A kígyó a belső kundalíni 
kígyót jelképezi, ami egy idő után a csakrákat összeköti, feljut a 
legmagasabb szintig és eljuttatja az embert az Isteni 
Tudatosságig, a kozmikus tudatosságig, a Krisztustudatig. 
Nyilván nem szabad idő előtt megpróbálni felemelni a kundalíni 
és megszerezni a legmagasabb tudást addig, ameddig az alsó 
csakrák irányítanak, mert hatalmas energiához jut az ember és 
ezt az energiát önző célokra fogja használni: élvezetekre, 
szexualitásra, anyagi javak begyűjtésére. Ezek a célok okoznak 
karmikus nehézségeket és problémákat. Vagyis ez nem tiltás, 
hanem védelem.  

 
Betegségei: 

o Alzheimer-kór: hasonló a dementiához, ez is a belső 
gyermek háttérbe szorításáról szól. 

o Dementia: elmegyengeség, különösen időskori elbutulás 
formájában lép fel az agy sorvadása miatt. Ezt jelentős 
emlékezetvesztés követi, amely a racionális gondolkodás és 
ítélőképesség lassú, de állandó gyengülésével, regresszi-
ójával jár. Az hogy a beteg ismét olyan lesz, mint egy 
kisgyerek, arra utal, hogy a belső gyermekének kellett 
volna több teret engednie. 
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o Depresszió: arra vezethető vissza, hogy a koronacsakrát 
aktiválták, de nem tudnak bánni az energiájával. A 
veszteség okozta depresszió esetében fontos megtartani a 
koronacsakra képi energiáit (jövőképet). 

o Epilepszia: ezoterikus és jógakörökben úgy vélik, hogy ha a 
korona és a köldökcsakra túlságosan nyitva van, epilepszi-
ához vezethet. 

o Parkinson-kór: ennél a betegségnél hiányzik a dopamin, 
egy neuroátviteli anyag, ami pedig a végtagok remegéséhez 
és megmerevedéséhez vezet. A betegség okát még nem 
ismerik. Az ezoterikusok, különösen a teozófusok szerint 
ezeknél a betegeknél teljesen zárt a koronacsakra, a 
gyökércsakra viszont teljesen nyitott. Ez magyarázná a 
betegség funkcióját, vagyis azt, hogy a betegeknek 
nincsenek belső képei, és teljesen a külvilág segítségére 
vannak utalva. 
 
Megoldandó feladatai lehetnek: életöröm és életenergia 

hiánya, szellemi kimerültség, depresszió, problémák a 
döntéshozatallal, elzárkózik az Univerzum és a spiritualitás elől, 
„a halálon túl nincs semmi”, nehézségek az elcsendesedéssel, 
befelé figyeléssel. 

 
Blokkja és annak feloldása: „Végül a materialista nézet 

elzárja a hetedik csakrát, mivel ez az eszme azt sugallja, hogy 
akkor vagy értékes, ha anyagi javaid vannak, így kötődsz is 
hozzájuk. Minden (pl. hamis szerelem, anyagi dolgok) ami 
függőséget akar okozni, kötődést hoz létre, s a hetedik csakra 
elzáródását okozza. Ez nem azt jelenti, hogy ne legyenek 
dolgaid, csak azt, hogy ne függj tőlük. Ezt gyakran félreértik, és 
emiatt elfordulnak a bölcsességektől.” 
„Amikor megnyitod a hetedik csakrát, akkor lépsz be az avatár 
állapotba, amikor csak akarsz. És az avatár állapotban 
tökéletesen tudod irányítani minden egyes tettedet. A gondolat 
csakrája a fejedben található. A koronacsakra a tiszta kozmikus 
energia csakrája, és a földi kapcsolatok, kötődések, a 
rosszul értelmezett odaadás zárhatják el. Gondolkozz el 
azon, hogy mi köt téged ehhez a földi világhoz. És most szakítsd 



Az Élet spirituális művészete                                                                                        

 

71 

el ezeket a kötelékeket. Hagy folyjanak le a patakban. Felejtsd el 
őket.” 

 
A csakra megerősítése, harmonizálása: 

o Testgyakorlat: A koronacsakra, az egység és üdvösség előtti 
megnyílás színtere, a fejtetőn helyezkedik el. Olyan 

testtartások stimulálják, melyek élénkítik az 
energiát ezen a területen. A fejenállásnál 
biztonságosabb gyakorlatként próbálja ki a 
félgyertya állást (Szarvangászana) és a 
gyertyaállást, vagy a nyúl pózt (Szaszang-
ászana), fa állást (Vriksasana. OM zenge-
tése. 
o Jógaösvény: Dzsnána-jóga, Kriya-jóga 
o Meditáció. 
o Vizualizáljon szivárványt vagy 

bíborszínt. 
o Képzelje el a jövőt! 
o Keressen magának szellemi tanítókat – de csak óvatosan 

válasszon! 
o Megerősítés: „Magasabb rendű tudatosság vagyok, az 

ISTENI EGÉSZ.” 
 

 
Az optimista 

 
A történet végére kiderül, hogy minden rajtunk múlik. A mi 

döntésünkön, amit mindennap újra és újra meghozunk. 
 

Sándor olyan srác volt, aki tényleg meg tudott őrjíteni. 
Mindig jókedvű volt és mindig tudott valami pozitívat mondani. 
Ha valaki megkérdezte, hogy, hogy van, azt válaszolta: 

- Ha jobban lennék, kettő lenne belőlem.  
Született optimista volt. Ha valamelyik ismerősének rossz 

napja volt, Sándor azt mondta neki, hogy a helyzet pozitív 
oldalát kell néznie. Annyira kíváncsivá tett a természete, hogy 
egy nap odamentem hozzá és azt mondtam:  

 

A 7-es csakra 
reflexzónái 
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- Ezt egyszerűen nem értem. Nem gondolkozhatsz mindig 
pozitívan. Hogy csinálod ezt?  

Sándor azt válaszolta: 
- Ha reggel felkelek, azt mondom magamnak: „Két 

lehetőséged van. Választhatsz, hogy jó- vagy rosszkedvű 
akarsz-e lenni.” Minden alkalommal, ha történik valami, magam 
választhatok, hogy elszenvedője legyek a helyzetnek, vagy 
tanuljak belőle. Minden alkalommal, ha odajön valaki hozzám, 
hogy panaszkodjon, elfogadhatom a panaszkodását vagy 
felhívhatom a figyelmét az élet szépségeire. Én a pozitív oldalt 
választottam. 

- Jó, rendben, de ez nem olyan egyszerű - szóltam közbe.  
- De, egyszerű - mondta Sándor - az élet csupa választási 

lehetőségből áll. Te döntöd el, hogyan reagálsz a különböző 
helyzetekben. Választhatsz, hogy az emberek hogyan 
befolyásolják a hangulatod. A mottóm: te döntöd el, hogy 
hogyan éled az életed."  

Elgondolkoztam Sándor szavain. Rövid idővel később 
elhagytam a Vagon gyárat, hogy önálló legyek. Szem elől 
tévesztettük egymást, de gyakran gondoltam rá, ha úgy 
döntöttem, hogy élek.  

Néhány évvel később megtudtam, hogy Sándor súlyos 
balesetet szenvedett. Leesett egy kb. 18 méter magas 
toronyról. 18 órás műtét és sok hetes intenzív ápolás után 
Sándort elbocsátották a kórházból fémtámaszokkal a hátában.  

Mikor meglátogattam, megkérdeztem, hogy érzi magát.  
Azt válaszolta:  
- Ha jobban lennék, kettő lenne belőlem. Szeretnéd látni a 

sebemet?  
Lemondtam róla, de megkérdeztem, hogy mi játszódott le 

benne a baleset pillanatában.  
- Nos, az első, ami átsuhant az agyamon az volt, hogy a 

lányom - aki pár hét múlva jön világra - jól van-e? Mikor pedig a 
földön feküdtem, emlékeztem, hogy két lehetőségem van: 
választhattam, hogy élek vagy meghalok."  

- Féltél? Elvesztetted az emlékezeted?- akartam tudni.  
Sándor folytatta:  
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- Az ápolók valóban jó munkát végeztek. Végig azt 
mondogatták, hogy jól vagyok. De mikor begurítottak a 
sürgősségire, láttam az orvosok és nővérek arckifejezését, ami 
azt jelentette: „Halott ember.” És tudtam, hogy át kell vennem 
az irányítást. 

- Mit csináltál? - kérdeztem tőle.  
- Nos, mikor egy felvételis nővérke hangosan megkér-

dezte, hogy allergiás vagyok-e valamire, igennel válaszoltam.  
Az orvosok és nővérek csöndben várták a válaszom.  
Mély levegőt véve visszaordítottam:  
- A gravitációra!  
Mialatt az egész csapat nevetett, elmagyaráztam nekik: az 

életet választottam. Tehát úgy operáltak meg, mint ha élő 
lennék és nem halott.  

Sándor a tehetséges orvosoknak köszönhetően maradt 
életben, de csodálnivaló hozzáállásával is.  

Tőle tanultam meg, hogy mindennap lehetőségünk van 
választani, teljes életet élni. Hozzáállás kérdése minden. 
(Szerző: ismeretlen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Kép: Az optimista 
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III. FEJEZET 
 
FELELŐSSÉGVÁLLALÁS ÉS SPIRITUÁLIS 

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS 
 
 

Nem érdekel, hogy miből 
élsz. 
Azt akarom tudni, hogy mire 
vágysz, és hogy mersz-e 
találkozni szíved vágya-
kozásával. 
 
Nem érdekel, hogy hány 
éves vagy. 
Azt akarom tudni, megkoc-
káztatod-e, hogy hülyének 

néznek a szerelmed miatt, az álmaidért vagy azért a kalandért, 
hogy igazán élj.  
 
Nem érdekel, hogy milyen bolygóid állnak együtt a holddal. 
Azt akarom tudni, hogy megérintetted-e szomorúságod 
középpontját, hogy sebet ejtett-e már valaha rajtad árulás az 
életben, és hogy további fájdalmaktól való félelmedben 
visszahúzódtál-e már. 
 
Azt akarom tudni, hogy együtt tudsz-e lenni fájdalommal, az 
enyémmel vagy a tiéddel. 
Hogy vadul tudsz-e táncolni, és hagyni, hogy az eksztázis 
megtöltsön az ujjad hegyéig anélkül, hogy óvatosságra intenél, 
vagy arra, hogy legyünk realisták, vagy emlékezzünk az emberi 
lét korlátaira.  
  
Nem érdekel, hogy a történet, amit mesélsz igaz-e. 
Azt akarom tudni, hogy tudsz-e csalódást okozni valakinek, 
hogy igaz legyél önmagadhoz, hogy el tudod-e viselni az árulás 
vádját azért, hogy ne áruld el a saját lelkedet. 
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Azt akarom tudni, hogy látod-e a szépet, még akkor is, ha az 
nem mindennap szép, és hogy isten jelenlétéből ered-e az 
életed. 
Azt akarom tudni, hogy együtt tudsz-e élni a kudarccal, az 
enyémmel vagy a tiéddel, és mégis megállni a tó partján és azt 
kiáltani az ezüst holdnak, hogy „Igen”!  
  
Nem érdekel, hogy hol élsz, vagy, hogy mennyit keresel. 
Azt akarom tudni, hogy fel tudsz-e kelni egy szomorúsággal és 
kétségbeeséssel teli éjszaka után, fáradtan és csontjaidig 
összetörten és ellátni a gyerekeket?  
  
Nem érdekel, hogy ki vagy, és hogy jutottál ide.  
Azt akarom tudni, hogy állsz-e velem a tűz középpontjában 
anélkül, hogy visszariadnál. 
  
Nem érdekel, hogy hol, mit és kivel tanultál. 
Azt akarom tudni, hogy mi tart meg belülről, amikor minden 
egyéb már összeomlott. 
Azt akarom tudni, hogy tudsz-e egyedül lenni saját magaddal, 
és hogy igazán szeretsz-e magaddal lenni az üres 
pillanatokban. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

13. Kép: Spirituális felelősségvállalás 
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Ismét egy új megközelítésből a spiritualitás: „Azt minden 
spirituális útra lépőnek tudnia kell, hogy ez az út nem járható 
végig fotelból. Aki elindul rajta, az járatlan utat választ, a 
sajátját. Hiába szerezték meg annyian már ezeket a 
tapasztalatokat mindenkinek elölről kell kezdenie, hogy övé 
lehessen a tudás.” (Abonyi László) 
 

Milyen a spirituális ember, és mi az, amiért vállalja a 
felelősséget? 

 
Az igazi szerelemmel úgy vagyunk, mint az éjféli 

kísértetekkel. Mindenki beszél róla, de kevesen találkoztak vele. 
(Francois de La Rochefoucauld /1613-1680/ francia aforizma-
szerző) 

 
A spirituális emberrel, élettel is valahogy így vagyunk. 

Sokat beszélünk róla, de csak keveset teszünk azért, hogy 
valósággá váljék.  

 
Az alap felelősségvállalással is komoly problémáink 

vannak, hát még a spirituális felelősségvállalással! Nézzük 
először azt, hogy mit jelent a felelősség, a felelősségvállalás 
alapszinten? Miért, mi mindenért vállalunk/nem vállalunk 
felelősséget? Pl.: 
o a gondolatainkért, 
o a szavainkért, 
o a tetteinkért, 
o az érzelmeinkért, 
o a döntéseinkért, 
o a munkánkért,  
o gyerekeinkért/szüleinkért,  
o párunkért és családjáért, stb. 

 
Ennyi elég is lesz – egyelőre ezt tegyük vizsgálódásunk 

tárgyává. Ugyanis gondolataink, érzelmeink befolyásolják 
tetteinket, döntéseinket. Szavaink befolyásolják környezetünket, 
a környezetünkben élő embereket gondolatilag, érzelmileg. 
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Döntéseink néha nagyon is erősen hatnak mások életére – a 
magunkéról nem is beszélve. Felelősek vagyunk munkánkért, 
mert amikor elvállaltuk a munkakör betöltését – akár aláírtuk, 
akár nem, de mindenképpen – felelősséget vállaltunk, hogy 
mindig a tőlünk telhető legjobban végezzük munkánkat. Amikor 
összeházasodunk és családot alapítunk, újabb felelősségek 
terheit vesszük magunkra. Természetesen felelősséget vállalunk 
gyerekeinkért, és párunk családjáért is. Ugyanis párunkkal 
együtt „házasságot” kötöttünk anyóssal, apóssal, testvérrel, 
sógorral, unokatestvérrel, stb. Ha az ő szüleinek problémája 
van, az nem csak az ő dolga, hanem a miénk is, hiszen együtt 
élünk, egy csónakban evezünk. 

Legalább is ideális esetben ez így működik. 
Önmagában véve – és együtt is – mindegyik összetevő 

nagyon fontos tényezője életünknek. Gondolatainkat azért 
emelem ki, mert azok jelentik meggyőződéseinket, amik szerint 
éljük az életünket, és a megszülető gondolat az, ami még 
megállítható, megsemmisíthető, felcserélhető, mert még nem 
kelt önálló életre. Ha azonban már megerősödött, elindul a 
maga útján és többé nem befolyásolható! Bevégzi útját, a végén 
megjelenik a teremtésünk és annak gyümölcse is (ezt hívjuk 
okozatnak vagy következménynek). Ami már a születő 
gondolatban benne volt, mint magban a gyümölcs! 

Ha változtatni akarunk, akkor el kell jutnunk addig, hogy 
nem a kívánt cél irányába ható gondolatainkat még csírájában 
kezeljük. Ugyanis, ha az Élet célja nem más, mint maga az Élet 
(megélése), akkor az ellenállást (az egó ellenállást) az jelenti, ha 
véleményünk van az éppen megélt helyzetről és az abban 
szereplő emberekről. Ez a vélemény már elegendő ahhoz, hogy 
blokkoljuk életenergiáinkat és megálljunk a fejlődésben. A 
blokkolt energiák egy idő után betegséghez vezetnek – egy újabb 
lehetőséghez, ahonnan magas szintű tudatosság szükséges, hogy 
ne a menekülést, hanem a tanulást válasszuk. Természetesen ez 
nem mindig van így, csak abban az esetben, amikor olyan 
dologhoz érkezünk, olyasmit kell megtapasztalnunk, ami a 
mostani életcélunkhoz, fejlődésünkhöz elengedhetetlen. 
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Mit értünk spirituális felelősségen? A spirituálisan 
gondolkodó/élő embernek tapasztalatai vannak a fizikain 
túlmutató világról. Nem hiszi, hanem tudja, mert érzékszervei 
kifinomultabbak, mint az anyagi világgal azonosuló 
embertársaié, ezért érzékel olyan jelenségeket, rezgéseket, 
amiket azok nem. Az ember éppen ettől a magasabb tapasztalati 
szinttől lesz egyre teljesebb, EGÉSZségesebb. Spiritualitás 
nélkül az embernek csak 2/3 része él, hiszen spirituálisan látó 
harmadik szeme csukva van, ezért meg sem éli ezt a lehetőségét. 
A spirituális ember érzékelésének nem szab határt a fizikai 
létsík, hanem azt kiterjeszti a Lélek és a Szellem világára. Ezért 
felelősségvállalása is kiterjedtebb, mint alapesetben, az anyagi 
világgal azonosuló társaké. Tudja, hogy a felelősségvállalás nem 
egy földi életre szól, hanem életeken átível, és minden 
születéssel újraéled. Ezért felelősnek érzi magát azokért a 
cselekedeteiért is, amit nem ebben az életében követett el. Az 
ébredettség állapotában pedig már képes arra is, hogy többi 
embertársaiért is felelősséget vállaljon, hiszen már az 
EGYségben él. 

 
De lépjünk most egyet vissza és beszéljünk arról a fajta 

felelősségről, amit még saját életeinkért vállalunk. 
Többszörös tapasztalat, hogy a magukat magas szinttel 

azonosító spirituális emberek felelősségvállalása is „hiányos”. 
Pl. igen sok embertől lehet hallani, hogy gyerekkorában 
bántalmazták, testileg és lelkileg is, ezt azonban nem tudja 
feldolgozni, szüleinek nem tud megbocsátani. Vagyis az egó 
ezen a ponton sérült. Az indulataik még erősek, ebben az 
esetben nem tudják leküzdeni, újra és újra visszatérnek a 
bántalmazott gyermek bőrébe (regrediálnak, azaz visszafej-
lődnek), és ezen a ponton elakadnak az emberi/spirituális 
fejlődésben. Ennek ellenére – vagy ezzel együtt – lehetnek jó 
spirituális/emberi tanácsadók, ha a téma nem érinti az ő sérült 
egószerepüket – jelen esetben a gyermek szerepét.  

Hozzáteszem, hogy ebben a témában egy embert ismerek, 
aki ezt a fajta gyermekkori traumát képes volt majdnem teljes 
mértékben megbocsájtani és feldolgozni, 20 év tudatos, 
spirituális munkájával. Arra törekedett, hogy megértse szüleit, 
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ők hogyan élték meg gyermekkorukat. Sokat beszélgetett erről 
velük, és ezekből a beszélgetésekből kikerekedett az a történet a 
szülei gyermekkoráról, amiből megértette, hogy ők is azt adták 
tovább, amit kaptak az ő szüleiktől. Konkrétan pl. azt az 
értékrendet, hogy rendes, jóravaló embert akartak nevelni 
gyermekükből, és ezt veréssel, megalázással kell elérni. Ezt 
tanulták, és ezt adták tovább! 

Ez tehát az adott emberek életében nagyon komoly 
próbatétel, melyből a megbocsájtást, megértést lehet megta-
nulni. Bármikor, amikor nem értünk meg valakit/valamit és 
nem vagyunk képesek a megbocsátásra, tegyük fel a kérdést: 
 

Mire akar megtanítani engem ez a helyzet?  
Milyen üzenetet hoz nekem ez az ember? 

 
Bizonyára sokan olvasták, vagy látták filmen James 

Redfield: A Mennyei Prófécia c. könyvét. Nagyszerű mű – 
érdekes most látni, ahogyan megelevenednek életünkben a 
könyv lapjai, azokat éljük, amiről az író 20 évvel ezelőtt írt. (Ha 
helyénvaló az információnk, 1993-ban jelent meg a könyv 
először.) Sokan akkor már éltük, hogy „nincsenek véletlenek”, 
ismertük a „szinkronicitás” (párhuzamosság) jelenségét, és 
tudtuk, hogy akivel találkozunk, annak olyan mondandója van, 
ami számunkra fontos. „Milyen üzenetet hoz nekem ez az 
ember?” Ha figyelünk egymásra, akkor egyre több ilyen, 
számunkra hasznos információt fedezhetünk fel.  

Akkor már tudtuk és éltük, hogy „minden ember tükör” és 
az a helyzet, amiben benne vagyunk, valamire tanít bennünket. 
Ha sikerül érzelmi megrázkódtatás nélkül átélni egy helyzetet, 
akkor csaknem azonnal világossá válhat számunkra, hogy „Mire 
akar megtanítani engem ez a helyzet?”. 

Életünkben semmi olyan nem jelenik meg kívül, ami belül 
ne lenne. Más kérdés, hogy nem ismerjük fel, mert nagyon nem 
akarunk szembesülni azokkal a tulajdonságainkkal, amiket 
rossznak, nem kívánatosnak címkézünk, ezért jól elsüllyesztjük 
– nem egyszer valóban a tudattalanba sikerül száműznünk. 
Ezzel a lelkiismeret furdalásunktól is sikerül többé-kevésbé 
megszabadulnunk. Ám az életenergiánkat is sikerül blokkol-
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nunk. Ha sok ilyen tudattalanba száműzött tulajdonsággal, 
történettel rendelkezünk, akkor az életenergiánk lassanként 
fogyni kezd és egy idő után teljesen elgyengülünk fizikailag. 
Ekkor támadnak meg minket a betegségek is, hiszen a lelki 
immunrendszerünket blokkoltuk, így a fizikai is legyengül. 

Az elnyomásoknak, elfojtásoknak egyetlen ellenszere van: a 
megértés, megbocsátás és ezzel az elfogadás. 

Sajnos mindkettővel nehezen birkózunk meg. A megbo-
csátás nem megy sem magunknak, sem másoknak. Ezen nincs 
mit csodálkozni, hiszen a megbocsátás az egó birodalma, és az 
egó erre nem képes. Az elfogadás sem megy neki, hiszen akkor 
nem tud többé harcolni az igazáért, és akkor egyenlő lesz a többi 
emberrel – nem kerekedhet föléjük. S az egó éppen attól egó, 
mert birtokol, egyeduralkodik és különb, szebb, jobb, okosabb 
mindenki másnál. Ha ezen rést üt valaki, akkor az egó megsérül, 
és ezáltal megnövekszik, mert több figyelmet igényel – 
elsősorban részünkről. Minél több figyelmet kap, annál jobban 
növekszik, egyre fontosabbnak és erősebbnek érzi magát. 
Abnormális „méretűre” növekszik – megbetegszik. 
 

Mit tehetünk magunkért? 
 

Mégis, akkor mit tehetünk, ami nagyobb sikerrel kecsegtet 
minket? Föltesszük a fentebbi 2 kérdést: Mire akar megtanítani 
engem ez a helyzet? Milyen üzenetet hoz nekem ez az ember/ 
emberek? Abban a pillanatban, ahogy elfordulunk az egótól, a 
siránkozásaitól, az önsajnálatától, követeléseitől, stb., és a 
kérdésre koncentrálunk, eltűnnek a negatív érzelmek: a harag, 
bosszúság, elégedetlenkedés, stb. Sőt, mindenféle érzelem 
eltűnik. Ne sajnáljuk az időt, próbáljuk ki!  

Első lépésben csak figyeljük meg, hogy ki, milyen helyzet, 
milyen körülmények hoznak ki a sodrunkból, hogy tiszta képet 
kapjunk a kezelendő helyzetről. Azután igyekezzünk kézbe venni 
az irányítást, ne hagyjuk, hogy az érzelmek elsöpörjenek. 

 Lehet, hogy eleinte nem tudjuk rögtön félre állítani az 
egót, csak akkor, ha elvonultak fejünk fölül a viharfelhők. 
Gyakorlással azonban elérhetjük, hogy az érzelmi zivatarral 
egyidejűleg már megjelenik a pártatlanul szemlélődő „Tanú” is, 
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ám még mindig nem tudjuk feltenni ezt a 2 kérdést. Ha azonban 
nem adjuk fel, akkor észrevesszük, hogy egy idő után már a 
negatív érzelmek elő sem jönnek, vagy csak gyengén. Egyre 
gyengébben, míg végül eltűnnek. Ebben a csendben talál rá 
Önre a válasz. Lehet, hogy nem aznap, amikor az esemény 
történik, hanem másnap. De ha valóban meg akarja tudni a 
tanítást, az üzenetet, akkor meg is kapja, saját Belső Vezetőjétől. 

Azonban, amíg jönnek az érzelmek, addig éljük meg, ne 
fojtsuk el! Nagyon figyeljünk befelé, nehogy az egó vegye kézbe 
a dolgokat, mondván, hogy már nem is dühös. Vigyázat, mert a 
jól képzett „spirituális egó” szereti eljátszani az „én már …” című 
játszmát! Tehát nem érdemes erőszakoskodni saját magunkkal 
– mint egyéb helyzetekben sem – mert ezt ugyanúgy lerázzuk, 
mint a külső erőszakot. Vagy – ami még rosszabb – erőszakkal 
válaszolunk rá. A saját magunkon elkövetett erőszakot azonban 
másokkal fizettetjük meg, másokkal leszünk erőszakosak. Ez 
úgy működik, hogy valamit nem akarunk megtenni, pl. nincs 
kedvünk a napi sétához, de el kell mennünk, mert azt 
határoztuk el 2 hónappal ezelőtt, hogy mindennap sétálunk 1 
órát – kell a mozgás. Vagyis mi erőszakoskodtunk magunkkal, 
de az elszenvedők is mi magunk voltunk, ezért az a részünk, aki 
elszenvedte, csakhamar talál valakit a közelében, akire ráerőlteti 
akaratát. Akár nyíltan, akár jóindulatú segítésnek álcázva! 

Mit tehetünk magunkért? Amit itt, és minden esetben: 
előhívjuk a „Figyelőt”, aki által egyre több dolog kerül fényre, 
tudatba. Ez a tudatosodás, az Igazzá Válás útja. 
 
 
 
 

 

 

 

 

14. Kép: Teremtés 
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IV. FEJEZET 
 

MI A VALÓDI SEGÍTSÉG ÉS KITŐL 
KÉRJÜK? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ott ültem a vonatsíneken, vártam... az egyetlen megol-

dást. 
Nem az jött, amit vártam. Egy kisfiú közeledett felém a 

sínek között. Csak képzelődöm, gondoltam, és tovább bámul-
tam a talpfák közé szórt köveket. 

- Mit csinálsz itt? 
Szőke hajú, ötéves forma kisfiú állt előttem. Nagy barna 

szemeivel a tekintetemet fürkészte. Éreztem, hogy olvas benne, 
most olvassa ki belőle az elmúlt évtizedeket. 

Elfordultam, nem akartam, hogy lássa. Elkéstem. 
- Ezen a vonalon nem jár vonat. 
- Honnan...? 
- Honnan tudom, miért vagy itt? Ismerlek, ugyanúgy, mint 

önmagadat. Ismerlek már több évtizede. Most eljöttem, hogy 
mutassak neked valamit. 

- Mit? 
- Állj fel! Nézz egyenesen a sínek közé a távolba, látod azt 

a pontot, ahol összeérnek a sínek? 
- Látom. 
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- Ott van a boldogság. Ezen a pályán mindenki arra tart. 
Gyere, induljunk mi is. 

Szegény gyermek, hogyan mondjam meg neki, hogy 
sohasem érhet oda, ahol összeérnek a sínek? 

- Tudom, ne gyötörd magad, tudom, hogy nem érhetek 
oda, de mutatok valamit. Nézz le a lábad elé, mit látsz? 

- Semmit. 
- Nézd meg jobban, láss is, ne csak nézz! Mit látsz? 
- Egy kis virágot, lila szirmokkal... Sok kis virágot... Hiszen 

itt mindent elborítanak az ibolyák! Ez gyönyörű! 
- Most nézz fel az égre. Ott, mit látsz? 
- Felhőket... Bárányfelhőket. De érdekes! Ott az egyik... 

Most olyan alakja van, mint egy angyalnak... Gyönyörű 
felhőcske! Ott egy másik épp most alakul ki, mintha gomba 
nőne ki az ég kék szőnyegéből! Csodaszép! 

- Mit érzel most, ebben a pillanatban? 
- Boldog vagyok?! 
- Igen... itt és most összeértek a sínek. 
 
(Tóth Zoltán)   

 
 

 
 

16. Ahol a sínek összeérnek… 
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A címben feltett kérdésre egyszerű a válasz: amikor 
elakadunk, és úgy érezzük, hogy ezt a feladatot nem tudjuk 
megoldani. Két dolgot tehetünk ilyenkor. Az egyik passzív, a 
másik aktív megoldás. De előbb nézzük meg, hogy 

 
milyen feladatokkal találkozunk életünk folyamán? 

 
Kétfélével. 
1. Az egyiket könnyen, vagy viszonylag könnyen 

meg tudjuk oldani – ezek az egyszerű, mindennapi 
rutinfeladataink, amiken egyik-másik amúgy már jól működő 
tulajdonságunk tovább csiszolódik. Itt csak kisebb súlyokat 
emelgetünk, különösebb erőfeszítés nélkül. A feladatot 
rendszerint valamelyik jól fejlett tulajdonságunkkal hamar meg 
is tudjuk oldani. 

  
2. A másik típusú feladatot nagyon nehéznek, megold-

hatatlannak érezzük. Ez karmikus feladat, amin lehet, hogy 
már több életen át edződünk.  

A karmát/sorsot többféleképpen értelmezzük. Mi ebben 
a könyvben, abban az értelemben használjuk, hogy van 
egy esemény, amit nem tudunk feldolgozni, ezáltal 
elakadunk a lelki fejlődésben. Pl. elhagyott Édesanyám, és 
ezt nem tudtam feldolgozni valamelyik előző életemben. A 
következőben hozom magammal ezt a dolgot, természetesen 
mínusz előjellel. Tehát ebben az életemben garantáltan el fog 
hagyni Édesanyám, Édesapám vagy mindkét szülőm. 
(Összevesznek a szüleim, elválnak, vagy meghal egyikük - 
másikuk, esetleg mindkettő.) Egyrészt azért, hogy aktiválja a 
sorsfeladatomat, másrészt pedig azért, hogy lehetőséget 
teremtsen ahhoz, hogy fel tudjam dolgozni az elvesztését, és 
ezzel megváltsam magunkat előző életeink terheitől. 
(Megbocsátás → feldolgozás → elengedés → megváltás.) A 
helyzet azonban rosszabbodott. Erre szokták azt mondani, hogy 
„büntetésből” még nehezebb lesz a karmikus helyzet. De mi 
most nem büntetésről beszélünk, csak egy feldolgozatlan lelki 
konfliktusról. Azért lesznek rosszabbak a körülményeim, mert 
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már hoztam magammal egy bizonyos sérült lélekállapotot, ami 
megnehezíti az elhagyás elfogadását és megbocsátását, tehát 
hátrányosabb helyzetből indulok a megoldás felé, mint abban az 
életemben, amikor a trauma ért. Ha ebben az életemben sem 
tudom megoldani, a következőbe szintén viszem magammal, de 
most már rárakódik még egy réteg fájdalom, meg nem értés, stb. 
Ha most sem tudom megoldani, logikus, hogy kimarad egy-két 
vagy több élet e feladat nélkül. Eddigre ugyanis kiderült, hogy 
hiányzik valami belőlem ahhoz, hogy meg tudjam oldani. 
Vegyük példának a bizonytalanság elfogadását, ami hiányzik 
belőlünk. Ha Édesanyánk elhagy minket, az nagyon nehezen 
feldolgozható esemény, hiszen a gyermek számára a szülő adja 
meg a biztonság érzetét. Ezzel az egyetlen eseménnyel egy 
negatív következménysor indulhat el. Pl. a biztonság hiánya 
miatt belekapaszkodok mindenkibe, olyanokba is, akik 
átvernek, kihasználnak. Tehát az eredeti bizalmatlanságra, ami 
a szülőkkel vagy idősebb emberekkel szemben volt meg eddig, 
rárakódik még egy réteg bizalmatlanság, most már nem bízok 
meg a fiatalabb fiúkban, lányokban sem. Bizalmatlanságom 
miatt egyre inkább visszahúzódó leszek, már nem állom meg a 
helyem az iskolában, később a munkában sem. Paranoid 
tünetek is jelentkezhetnek. Ezt a nagyon negatív eseménysort 
hívatott kiküszöbölni egy-két olyan élet, amiben szintén a 
bizonytalanság elfogadására kerül a hangsúly, de más 
megközelítésben.  

Karma sohasem a velünk történt eseményből 
keletkezik, hanem mindig abból, ahogy az eseményről 
vélekedünk, ahogyan reagálunk rá, ahogyan 
megoldjuk! 

 
Ennyi elég is itt a karmáról. Gondolom, teljesen tiszta, 

hogy mit értünk karma alatt. Az ilyen feladatok megoldása 
akkor válik elfogadottá, akkor szűnik meg karmának lenni, 
amikor a megoldás összhangban van a belénk kódolt fejlődés 
ide eső koordinátáival. Vagyis az előző példánál maradva, a 
bizonytalansággal való megküzdés részemről akkor válik 
elfogadottá, ha pl. képes vagyok önálló vállalkozóként teremteni 
meg egzisztenciális helyzetemet. (Itt, ma, Magyarországon!) Ez 
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szükséges ugyanis ahhoz, hogy fel tudjam vállalni 
sorsfeladatomat, pl. egy nemzetközi segélyszervezet vezetését, 
ami többek között önzetlenséget, bizalmat igényel, és azt, hogy 
el tudjam fogadni az Élet bizonytalanságait.  
 
 

Feladatmegoldások 
 
Mint a fejezet elején jeleztük, kétféle megoldást szoktunk 

alkalmazni: passzív és aktív feladatmegoldást. 
 
Mik a passzív feladatmegoldás jelei? 
 
Elkeseredés, kilátástalanság érzése, kicsinek, tehetetlennek 

érezzük magunkat a megoldandó feladathoz képest. Úgy 
érezzük, egyedül vagyunk, senki nem segít nekünk, és ennek az 
elátkozott időszaknak sose lesz vége. Valaki – ha más nem, 
akkor – Isten jól kitolt velünk. Most jön a következő fázis, 
amikor a passzív elkeseredés és aktív önsajnálat helyét felváltja 
az energiával telt, nagyon is aktív düh. Gondolatban végigzon-
gorázzuk, hogy ki a hibás azért, hogy mi ebbe a lehetetlen és 
elkeserítő helyzetbe kerültünk – bosszút forralunk a bűnös 
ellen. Ha Istenről van szó, akkor jól megbüntetjük, és 
elfordulunk a vallástól. Ha ismerősről van szó, jól megmondjuk 
a véleményünket neki. Ha barátról, családtagról van szó, akkor 
jeges hallgatásba burkolózunk. (A válaszreakciók tetszés szerint 
felcserélhetők.) 

Az eredeti problémáról már szó sincs, a megoldásáról meg 
pláne! Közben persze újabb problémákat halmozunk fel azáltal, 
hogy mivel megharagudtunk a fél világra, magunkra is 
haragítottuk. Most aztán tényleg beindul az elszigetelődés, 
amitől még jobban megvadulunk – itt bezárul a kör, és önmagát 
ismétli. Tehát dühöngünk, mérgelődünk, bosszút állunk. Azután 
lassan lenyugszunk (jó esetben nem gyilkolásztunk le senkit), és 
az így beállt csendben egyszerre bevillan a megoldás. Elme-
gyünk a jóshoz/ asztrológushoz/ számmisztikushoz, hogy 
mondja meg nekünk, meddig tart ez az átkozott életszakasz, 
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mikor jön végre valami kellemes dolog az életünkbe, mint pl. 
pénz, szerelem. 

Pótmegoldás lehet még valamilyen pótszer használata. Itt a 
felsorolás akár végtelen is lehet: drog, étel, ital, szex-függés, 
szerelem-függőség, párfüggőség, munkamánia, stb. 

Mi hiányzik ezekből a gondolkodás/érzelem/cselekvés 
sorokból?  

 
Az elfogadás, felelősségvállalás.  
Annak elfogadása, hogy mi toltunk el valamit, aminek most 

éppen a következményével szembesültünk, és iszogatjuk a 
nagyon keserű vagy nagyon savanyú levét. Miközben szörnyen 
sajnáljuk magunkat. „Miért pont én? A szomszédnak sokkal 
több pénze van, pedig szétszórja, elherdálja. Miért nem nála 
kapcsolták ki a villanyt? Nekem bezzeg a töredéke pénzből kell 
kijönnöm, mint neki. Így könnyű, az ő helyében nekem sem 
lenne problémám.” És így zúgolódunk, háborgunk tovább, 
miközben egyre halmozódnak a problémáink. Azután már a 
lakbért, gázszámlát, stb. sem tudjuk kifizetni. De az a kérdés 
még mindig nem jut eszünkbe: mit tehetünk magunkért, hogy 
kilábaljunk ebből a nem kellemes helyzetből. És a spirituális 
kérdést sem tesszük fel:  

„Miért történt és mire tanít ez a szituáció?” 
 
Mik az aktív feladatmegoldás ismérvei? 
 
- Elfogadás: elfogadjuk, hogy tapasztalni jöttünk ide, 

erre a bolygóra, földlakónak. Ebből az következik, hogy a 
bűnbak nem létező szerep, tehát teljesen felesleges keresgélni. 

- Felelősségvállalás: felvállaljuk döntéseinket és azok 
következményeit. A helyzet valóban nem rózsás, mert sajnos 
ebben az alacsony rezgésű dimenzióban nem látjuk előre – míg 
meg nem tapasztaljuk –, hogy minek mi lesz a következménye. 
Ha először történik meg velünk valami, akkor azért nem, ha 
többedszerre, akkor pedig azért nem – hiszen eddig se láttuk! 
(Na jó, azért előbb-utóbb csak észrevesszük, hogy mi a 
tanulságunk benne!) 



Az Élet spirituális művészete                                                                                        

 

88 

- A spirituális felelősségvállalás kérdéseivel (mi 
történt/történik, és mire tanít ez a szituáció?) felvállaljuk teljes 
életünket, sőt még az előzőeket is. Felvállaljuk a Teremtés 
folyamatosságát, és elfogadjuk, hogy Lélekénünk azért jött ide 
földlakónak, hogy megélje önMAGát, ezzel gyarapítva az 
Univerzum, Isten, Legfelsőbb Intelligencia, stb. önMAGáról 
alkotott tapasztalatát. (És mi mindent megteszünk azért, hogy 
ez ne történhessen meg! Szembehelyezkedünk, elutasítunk, 
lecövekelünk – inkább szenvedünk, sőt, akár bele is halunk, de 
semmiképpen nem éljük meg Valódi Önmagunkat. Félünk, mint 
egó.) 

- Koncentrálás a valódi feladatmegoldásra: 
feltesszük a kérdést magunknak, hogy mit tehetünk a hiba 
kijavítására – ha megleltük a hibát. De nem muszáj keresgélni, 
elég, ha arra koncentrálunk, hogyan oldhatnánk meg a fennálló 
helyzetet. Előbb-utóbb mindenképpen kiderül, hol hibáztunk. 
Ha elég bensőséges a kapcsolatunk Belső Vezetőnkkel, akkor a 
kérdést felé intézzük (miközben befelé, szívünkbe nézünk), 
aztán nincs más dolgunk, mint megvárni a választ. Addig 
tehetünk akármit, kedvünk szerint. De amikor a válasz 
megérkezett, akkor haladéktalanul fogjunk hozzá a 
megvalósításához. Ha még nem vagyunk Vele – önmagunkkal – 
olyan kapcsolatban, hogy teljesen megbízunk benne, akkor 
érdemes felkeresni valakit, aki segít abban, hogy tisztábban 
lássuk helyzetünket, önmagunkat, és ezáltal a megoldást, a 
tovább lépést. 
 
 

Segítségkérés 
 

Élete folyamán mindenki kér segítséget, ami teljesen 
természetes és helyén való, hiszen az ember társas Lény. A 
legnagyobb segítséget sajnos ritkán tudjuk egymásnak megadni: 
a teljes elfogadást, az együtt érző meghallgatást, a gyógyító 
derűt, kedvességet. Pedig, ha így élnénk, ha ezt sugároznánk 
magunkból folyamatosan, akkor nem lennének betegségeink és 
nehezen megoldható feladataink. 
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De addig is, amíg idáig elérkezünk, gondoljuk végig, mit 
tehetünk? Hogyan tudunk segíteni egymásnak? 

A segítség, támogatás szót szeretném először tisztázni, 
hogy mit értünk alatta. Semmiképpen nem azt, hogy neked van 
valamilyen problémád, én megmondom a megoldást, és/vagy 
megoldom helyetted! A segítség azt jelenti, hogy mindannyian 
együtt megyünk a Fény felé, Hazafelé, és az Úton egymást 
segítjük, ha valaki elfárad, vagy elvéti az irányt, eltéved. Az Út 
„végén” van egy hatalmas ajtó, amin még mindannyian 
belépünk. Onnan azonban nincs több közös ajtó, hanem annyi 
van, ahányan vagyunk – mindenki a saját ajtaján fog belépni, 
amikor eljut önMAGához. Akkor mégis kiderül, hogy a sok kis 
ajtó EGY(hely)re vezetett! 

 
Minden ember hozott magával valamilyen tehetséget, amit 

már előző életében kifejlesztett. Ebben az életében tovább 
csiszolja, mesterfokra műveli, és akkortól kezdve tud vele 
segíteni másoknak is. Adott esetben még egzisztenciát is 
teremthet vele. De ezért még dolgoznia kell, és könnyen lehet, 
hogy áldozatot is kell hoznia. Ezt a tehetséget valahol mindenki 
érzi magában, és ennek gyakran vannak jelei is. De nem biztos, 
hogy ezért hajlandó is tenni valamit a „tulajdonos”, pláne 
áldozatot hozni. Viszont azt nagyon szeretné, ha pénzre 
válthatná, pláne, ha segíthetne vele, hiszen akkor ő annyira jó és 
önzetlen ember lenne. (Ekkor az egó megtörli fáradt, de fénylő 
homlokát!) Így fordulhat elő, hogy kóklerek jelennek meg a 
segítők között. Kókler az, aki olyasmivel foglalkozik, amihez 
nem ért igazán, de úgy csinál, mintha értene hozzá. Egyértelmű, 
hogy aki nem dolgozott meg a tudásáért, amellett, hogy alacsony 
marad a tudásszintje – hiszen nem tanult, nem képezte magát 
tovább – hiányzik belőle az elköteleződés is a tehetsége mellett, 
valamint a Tudás iránti alázat. Így válik valaki hiteltelenné, és 
végső soron csalóvá. Mert megcsalja magát azzal, hogy azt hiszi, 
tudja, miközben nem tudja, és másokat is megcsal ugyanezzel.  

 
Amikor segítséget szeretnénk kérni, akkor nagyon 

alaposan nézzünk körbe! Természetesen ilyenkor az 
ismerőseinkhez fordulunk elsősorban, megtudakolva, hogy ők 
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kihez járnak. Leginkább mi is azt fogadjuk el. De ilyenkor is 
legyünk óvatosak. A legfontosabb tanács, hogy mielőtt 
becsengetünk, belépünk, nyugtassuk le elménket, és 
erősen figyeljünk befelé, az érzéseinkre, 
megérzéseinkre! Főleg akkor, amikor először megyünk 
valakihez tanácsadásra. Az éberséggel azonban később se 
hagyjunk fel, mert vannak olyanok, akik eleinte hitelesek, de a 
sikerességtől előbújik belőlük ismét az egó, és „elszállnak 
maguktól”. Ezzel sincs semmi baj, hiszen a sikernek nagyon 
kevesen tudnak ellenállni. Csak tudnunk, kell, hogy nekünk 
ilyenkor váltani kell. 
 
 

Hogyan segíthet nekünk Isten? 
 

Egy történet arról, hogy miként gondolkodunk az Isteni 
segítségről. Bizonyára már sokan ismerik, de azért érdemes újra 
elolvasni. Akik nem ismerik, azoknak lehetőség, hogy 
felismerjék magukat a tükörben. Akik ismerik, azoknak újabb 
lehetőség. Aki pedig már felismerte magát, az kipipálhatja, mint 
elvégzett feladatot, és szórakozzon jól. 

 
„A pap az íróasztalánál ült az ablak közelében, és a 

gondviselésről szóló prédikációján dolgozott, amikor valami 
robbanásfélét hallott. Hamarosan embereket látott, akik páni 
félelemben össze-vissza rohangásztak, s megtudta azt is, hogy 
átszakadt egy gát, a folyó kiáradt, és a települést kiürítik. A pap 
látta, hogy alatta az utcán emelkedik a víz. Nem tudta 
egykönnyen legyőzni saját félelemérzését, de így szólt 
magához:  

- Itt vagyok, éppen a gondviselésről szóló prédikációmon 
dolgozom. Lehetőséget kaptam arra, hogy gyakoroljam is, amit 
prédikálok. Nem fogok a többiekkel menekülni. Itt fogok 
maradni, s bízom Isten gondviselésében, hogy megment. 
Ekkorra a víz már az ablakig ért.  

Egy csónak jött arra, tele emberekkel. – Ugorjon be, 
tisztelendő úr!- kiáltották.  
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- Nem-nem, gyermekeim - mondta a pap magabiztosan. – 
Bízom Isten gondviselésében, majd Ő megment.  

Mindamellett felmászott a tetőre, s amikor a víz már odáig 
emelkedett, egy másik emberekkel teli csónak jött arra, 
sürgetvén a papot, hogy szálljon be. De ő ismét visszautasította 
őket.  

Most már a harangtorony tetejére mászott. Amikor a víz 
már a térdét nyaldosta, egy tiszt jött a megmentésére 
motorcsónakkal.  

- Köszönöm, tiszt uram – mondta a pap nyugodt mosollyal. 
– Látja, én bízom Istenben, Ő nem fog cserben- hagyni.  

Amikor a pap megfulladt, s a mennyországba került, az 
első dolga volt Istennél panaszkodni:  

- Bíztam Benned! Miért nem tettél semmit sem a 
megmentésemért?  

- Hát tudod – válaszolta Isten -, én három csónakot is 
küldtem érted.” (Anthony de Mello) 

 
Úgy tűnik, hogy nem igazán tudjuk összeegyeztetni Istent 

és a „kézzel fogható” fizikai létet. Pedig a Szellem másképp nem 
jelenhet meg számunkra, ha segíteni akar, csak abban a 
formában, ahogyan mi fölismerjük. Mindig, mindenről van 
valami elképzelésünk, Istenről is (jó sokszor meg is festettük, ki 
is faragtuk!). Csakhogy az elképzelés mindig az egótól 
származik, aki/ami pedig Lélekénünk negatívja, vagyis a 
fordítottja! 
 
 

Honnan lehet felismerni a kóklereket általában? 
 
o Ő akarja megmondani, hogy mit tegyünk. Egyedül az ő 

ítélete és értékítélete a helytálló. Ő tudja csak, hogy mi a jó 
és a rossz. 

o Nagyon magabiztos, megingathatatlan. Érezteti, hogy ő 
van fölényben a „tudással”. 

o Fel lehet dühíteni az ellenvéleménnyel. Vitatkozik, 
mindenképpen neki kell, hogy igaza legyen. 
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o Túlzottan nyájas, közvetlen, bizalmaskodó. 
o Túl sok tájékozódó kérdést tesz fel a múltunkra, életünkre, 

családunkra vonatkozóan. 
o Fennhéjázó, nincs benne semmi alázat. Leszólja a 

szakmabelieket, vagy más spirituális szakmákat. 
o Hangsúlyozza, vagy többször is elmondja, hogy őt nem 

érdekli a pénz, a „tanácsadást” nem a pénzért csinálja. 
o Látványosan vallásos vagy spirituális, túl sokat ad a 

látszatra. 
o Ha lejárt az idő, a következő időpontot javasolja, félbe-

szakítva a „tanácsadást”. Ezt akár manipulatív módon is 
teheti, hogy mindig direkt hagyja félbe. Mint a folytatásos 
filmeknél, a legizgalmasabb jelenetnél van vége annak a 
résznek, hogy ezzel késztessék a nézőt az új és újabb részek 
megtekintésére. 

o Amikor eljövünk tőle, vegyes érzéseink vannak, és nem 
érezzük, hogy fel lennénk töltve energiával. Sőt, akár azt is 
érezhetjük, hogy kimerültek vagyunk. Lehet, hogy 
„energiavámpírnál” voltunk. 
 
Természetesen mindenkinek megvan a saját tapasztalata, a 

lista bővíthető, és tegye is meg mindenki. Sőt, ha valakinek 
rossz tapasztalata van, azt feltétlenül ossza meg ismerőseivel! 
 

 
Honnan lehet felismerni a valódi, hiteles segítőket 

általában? 
 

o A jelenlétében úgy érezzük magunkat, mintha csak 
beszélgetnénk egy ugyanolyan emberrel, mint mi vagyunk. 
Ez az éntelenség, az alázat jele. 

o Elfogadja, ha valamiről más a véleményünk, mást 
gondolunk, mint ő. Ez a feltétel nélküli elfogadás. 

o Jó a humora, és nem is fukarkodik vele. A tanácsadás végig 
jó hangulatú, természetesen, amikor az adott téma 
megengedi.  

o Nem akarja megmondani és nem is mondja meg a tutit, az 
egyetlen üdvözítő megoldást. Ellenben jelenlétévek inspirál 
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arra, hogy mi magunk válaszoljuk meg a neki feltett 
kérdésünket, és el is vezet minket odáig úgy, hogy észre 
sem vesszük. (Ezen alapul az, hogy a legnagyobb Mesterek 
jelenlétében többen elérik a megvilágosodást.) 

o Sohasem mond olyat, amitől kellemetlenül éreznénk 
magunkat. Nem világít rá a gyengéinkre, gyengeségeinkre, 
ellenben nagyon sok elismerést hallunk tőle, és azt érezzük, 
hogy úgy vagyunk jók, ahogy vagyunk. 

o A jelenlétében tisztábbnak, jobbnak, okosabbnak, 
ügyesebbnek érezzük magunkat. 

o Amikor eljövünk tőle, úgy érezzük, hogy rengeteg 
energiánk van, és bármire képesek vagyunk. Ez az 
energiafeltöltés eltarthat akár néhány napig is. 

 
Természetesen ebben is különbözőek a tapasztalataink, és 

itt is érvényes, hogy osszuk meg ezeket barátainkkal, ismerő-
seinkkel. Éberségünket azonban sose adjuk fel! 

 
Itt azokról a jelekről beszéltünk, amik az Emberség 

kategóriájába tartoznak. Konkrétabban, azt igyekeztünk leírni, 
hogyan nyilvánul meg az egó a hiteltelen „tanácsadóknál” és 
hogyan nyilvánul meg a Lélek a hiteles tanácsadóknál.  

Szakmailag nem beszéltük meg, hogy mitől óvakodjunk. 
Erre ugyanis a megfelelő szakmáknál fogjuk felhívni a figyelmet.  

 
 

Mit tehetünk magunkért? 
 
Mielőtt segítséget kérnénk, gondoljuk át, hogy mindent 

megtettünk-e magunkért, amire képesek vagyunk?  
Ha jósoltatni akarunk, akkor gondolkodjunk el azon, hogy 

mit vagyunk hajlandóak megtenni azért, hogy jobb, szebb, 
örömtelibb jövőnk legyen? Ha nem változtatunk semmit a 
gondolkodásmódunkon, életvitelünkön, hanem ugyanazt 
ismételgetjük, akkor mehetünk akármilyen jóshoz, az életünk 
semmit sem fog változni – jó irányba. Arra viszont van 
esélyünk, hogy egyre kellemetlenebb dolgokkal találjuk 
magunkat szembe, ha nem tesszük azt, ami a soron következő 
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feladatunk. Ám, ha változtatni akarunk, akkor a jós segíthet 
minket ebben. A jó-s meg tudja mondani, hogy mi a jó, a helyes, 
a célravezető megoldás. 

Ha számmisztikus, asztrológus segítségét kérjük, akkor itt 
az ideje, hogy komolyan megkérdezzük magunktól: mennyire 
ismerem magam? Mennyire vagyok hajlandó elfogadni és 
integrálni árnyák-részeimet? Az ezzel foglalkozó emberek 
ugyanis azokat a tulajdonságainkat is feltérképezik, amiket nem 
akarunk elfogadni. Ha úgy megyünk oda, hogy nem fogadjuk be 
az információt, mert olyanokat mondanak nekünk, ami nem 
tetszik, akkor kár az időért és a pénzért, nem lehet rajtunk 
segíteni. 

Bárkitől szeretnénk segítséget kérni, addig ne menjünk 
sehova, ameddig nem vagyunk elég befogadóak ahhoz, hogy 
amit hallunk, azt képesek legyünk el is fogadni. Természetesen 
– ha kell, akkor –szelektálva, de kellő önismerettel. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

17. Kép: Isten segítsége 
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V. FEJEZET 
 

SZÁMMISZTIKA 
 

 

„Püthagorasz azt mondja, hogy a 
szám a látható és a láthatatlan világ között 
levő határjelenség. Az anyagi rendben a 
dolgok bázisa, másra vissza nem 
vezethető elem, amely létünk alakját és 
minőségét kimondja (…). De ez a bázis és 
ez az elem utal és átvezet az érzékfölötti 
világba, a tiszta értelmek világába. A szám 
a kulcs, amellyel a szellem az anyagi 
természetet, viszont a természet a 
szellemet megérinti és megérti. A szám 
minden létező dolog ősképe (…). 

Kétségtelen, hogy mint a bolygók 
keringését az égen, az emberek sorsát a földön a számok 
irányítják. Minden testnek, alaknak, formának, ábrának végső 
fokon valamely számviszony felel meg. Püthagorasz a 
számoknak a látható világban megjelenő viszonylatait kereste. 
Több olyan felfedezést tett, amely a matézis és a geometria 
közvetlen határán áll. 

A színek, mondja Goethe, a fény cselekvései és 
szenvedései (…). A héber hagyomány azt tanítja, hogy a világot 
szám, súly és mérték szerint teremtették. Ilyen értelemben az 
egész látható világ nem egyéb, mint a számok szenvedései és 
cselekvései. Minden dolognak valamilyen súlyban, mértékben, 
arányban, színben, alakban kifejezhető számértéke van. De 
minden lénynek is van ilyen számértéke. A számok rendjének 
egyetemes törvényét kell megtalálni. Aki ezt a titkot megfejtette, 
az megfejtette a világuralom titkát. Kezében tartja a tökéletes 
rend örök elvét.”  
 
(Hamvas Béla: Püthagorasz) 
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Mi a számmisztika? 
 

A számok minőségének jelentései és alkalmazásai, 
különböző életterületeken. Az önmegismerés objektív eszköze, 
ami tudatosodásunkat segíti. 

 
A számmisztika eredete a homályos kezdetekre nyúlik 

vissza, egyesek szerint 10 ezer évvel ezelőttre, mások szerint 
csupán 2.500 évre, és Pythagorasnak köszönhető. Tény az, hogy 
a mai számmisztika egyik rendszerét Pythagorasi számmisz-
tikának hívjuk, de ismert pl. az Atlantiszi számmisztika. Most is 
keletkeznek azonban új rendszerek, mint pl. az EzoTaro 
Számmisztika®. 

 
A számoknak ma leginkább a mennyiséget jelölő funkcióját 

ismerjük (el). Régen azonban, ahogyan Pythagoras idejében 
(ie.570-ben), amikor az emberek még a természetben, a 
természettel szoros kapcsolatban éltek, a minőségét is ismerték, 
ahogyan az idő sem csak mennyiséget szolgált, hanem 
minőséget. A minőség fogalma elsősorban a lélek nyelvén 
érthető, az anyagi szemléletű emberhez inkább a mennyiség áll 
közel. A természettel kapcsolatban maradt parasztembernek 
azonban az idő minősége még mindig jelent valamit, pl. a vetés 
vagy a betakarítás idejét.  

 
A minőségek sok mindent jelentenek, pl. 1-9-ig felfog-

hatjuk úgy is, hogy az ember, az éntől (1-es) az éntelenségig (9-
es) halad, vagy 0-10-ig, ahol a 0 a magzatot jelzi – és a 
számsoron végig haladva – a 10-es pedig a változás értéke. Hiba 
lenne azonban úgy gondolni erre a „felosztásra”, mint 
kategóriára, hiszen a fejlődés végtelen, és minden kör után jön a 
következő, ahogyan egyik év után a másik és egyik évszak után a 
másik. Senkinek sem jutna eszébe pl. a 2001-es tavaszt 
alacsonyabb minőségűnek tekinteni, mint a 2002-est.  

 
A számminőségeket végtelenül sok formában lehet 

megélni. Az 1-est kevésbé tudatos állapotban pl. agresszi-
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vitásként, a következő, tudatosabb spirálkörön úgy, mint 
felelősségteljes vezető, még tudatosabban pedig úgy nyilvánul 
meg, hogy az egyéniség megtalálja saját Belső Vezetőjét.  

 
Az elemzésben a számoknak egyesével és összességében is 

jelentősége van. Pl. a belső feszültségeink megélése miatt, nem 
mindegy, hogy a lélekszámunk és a szerepszemélyiség (ego) 
száma azonos (pl.5-5) vagy különböző (pl.5-4). Első esetben 
harmónia uralkodik a személyiségen belül, míg második esetben 
a személyiség sok belső konfliktust él meg.  

 
Ha összességében vizsgáljuk a számokat, akkor az 

előfordulási sűrűséget tekintjük. Ez a személyiségen belül és az 
életterületeknél is nagyon fontos. Ha pl. az egyéniségben sok a 
3-as minőség, akkor ő alapvetően derűs, intellektuális, 
mozgékony, könnyed, kreatív, labilis, és sok szeretet árad belőle.  
Ez a 3-as minőség azonban egy hagyományos struktúrájú 
munkahelyen elég sok gondot okozhat, ahol elsősorban inkább 
fegyelmet és a kérdezés nélküli munkavégzést, az utasítások 
végrehajtását tekintik előnyös tulajdonságoknak. 

 
Az Élet bármely területén segítségünkre lehet a 

számmisztika tudatossá válásunkban. A teljesség igénye nélkül, 
pl. szülői háttér, sorsút, sorsfeladat, lélekminőség, személyiség, 
többletenergiák, velünk született képességeink, kifejlesztendő 
képességeink, belső feszültségek, párkapcsolati elemzés, szülő-
gyermek viszony, stb. 

 
A számmisztika objektív eszköz, mely azonban egyéni 

létünknek van segítségére. Természetesen nem nélkülözhető 
egyfajta minimális önelfogadás, önismeret. A minőségeknek - 
mint mindennek itt a dualitás világában – fényes és árnyékos 
oldala is van, és akinek nincs kellő önismerete, annak problémát 
okozhat, hogy „akkor most mi vonatkozik rám?”. Ilyenkor 
érdemes személyes konzultációt, segítséget igénybe venni, és az 
önismeretben fellelhető homályos pontokat tisztává, érthetővé, 
elfogadhatóvá tenni. 
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Hogyan segíthet a számmisztika? 
 

Lélekfejlődésünket spirálkőrrel szoktuk szimbolizálni. A 
számok ezen a spirálkörön helyezkednek el, és amikor eljön az 
ideje, valamelyik számminőség előtérbe kerül, dolgozni kezdünk 
azon, hogy harmóniába kerüljön bennünk. Természetesen ez 
nem sikerülhet azonnal – hiszen messze még az Otthon –, ezért 
csiszolódunk rajta kicsinykét, azután odébb állunk egy másik 
feladathoz, egy másik minőséghez (pl. vezető beosztásba 
kerülünk (1), vagy gyermekünk születik (6)). Egy idő után 
azonban ismét egy olyan minőség feladatainak megoldásán 
buzgólkodunk, aminél már egyszer, kétszer, vagy többször 
időztünk. Ám észre kell vennünk, hogy – bár magasabb tudati 
szinten, de – megint ugyanazt a feladatot próbáljuk megoldani.  

Ezt jelenti a spirális fejlődés: ugyanarra a feladatra 
többször is visszatérünk, de egyre magasabb tudati szinten. 
Akkor lépünk eggyel feljebb, ha a fejlődésünkhöz szükséges és 
„előírt”, belénk kódolt megoldást sikerül felszínre hoznunk 
magunkban. 
 

Az elemzésben szereplő számokon dolgozunk életünk 
folyamán, ezek a minőségek teremtik meg számunkra azokat az 
élethelyzeteket, amik által egyre tudatosabbá válhatunk. Ezek 
tehát nem „kész minőségek”, hanem dinamikusan változnak 
velünk együtt bennünk, és kifelé, megnyilvánulásainkban. Ha 
valaki azt mondja, hogy „én 3-as vagyok”, akkor az nem azt 
jelenti, hogy a 3-as minőség pozitív tulajdonságait bírja. Inkább 
azt, hogy ezen a minőségen csiszolódik, ilyen jellegű 
élethelyzeteket vonz be, ami által képessé válik arra, hogy 
kibontakoztassa önmagát, „vagyokságát”, és ezzel életfeladatát 
képes legyen felvállalni.  
 
 

Párkapcsolat a számmisztikában 
 
Életünk nem magányos, hanem társakkal megélt közös 

vállalkozás. A legnagyobb befolyással szüleink vannak ránk, 
születésünk környezete és génjeink (szellemi információink) 
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határozzák meg egész életünket. Nagy hatással vannak még 
ránk gyermekkorunk tanárai és barátai. Gyermekéveink azért 
kiemelkedőek, mert akkor vésődik belénk értékrendünk, 
gondolkodásmódunk, szokásrendszerünk, akkor alakul ki 
személyiségünk. Későbbi életünket az határozza meg, amit 
kaptunk szüleinktől, de még inkább az, amit nem kaptunk meg. 

Egyik meghatározó életterületünk a párkapcsolat. Szerel-
münk, szeretetünk a legnagyobb formáló erő, mert a 
konfliktusokat nem úgy oldjuk meg, hogy elszaladunk, hanem 
valódi lelki fejlődéssel. Legalább is így lenne jó, de túl sokszor 
választunk más, nem célravezető megoldást, mert nem akarunk 
szembesülni saját árnyékrészeinkkel.  

Nézzünk egy belső konfliktusforrás típust. Előfordulhat, 
hogy gondolkodásunkban a pár, a család a legfontosabb, ám 
mivel cselekvésünk én-központú, sokszor cselekszünk eszerint, 
nem törődve párunkkal, családunkkal. Ezért gyakran van 
lelkiismeret furdalásunk.  De akkor sem járunk jobban, ha nem 
vesszük tekintetbe saját érdekeinket, mert akkor meg éppen 
ezért leszünk dühösek magunkra. Vagyis mindkét esetben belső 
elégedetlenséggel küzdünk.  

Ha adott személy egy ilyen belső konfliktussal megy bele 
párkapcsolatba, a szerelem elmúltával (amikor tudva lévő, hogy 
én-határaink egy időre majdnem teljesen leomlanak), ez a belső 
diszharmónia kilép a külvilágba. Az önmagunkkal való belső 
elégedetlenséget külső bűnbakot keresve éljük meg, leginkább 
párunkat hibáztatva, de ennek esnek áldozatul egyéb 
kapcsolataink is.  

Például társunknak egzisztenciális problémái vannak (amit 
meg is értünk, amíg tart a szerelem). Ennek oka lehet 
sikertelenség, vagy menekülés a párkapcsolati problémák 
megoldása elől. Azonban mindkét esetben a munka körül forog 
az élete. (Ehhez még adjuk hozzá az előzőekben említett dühöt 
és lelkiismeret furdalást!) Mivel egymás tükörképei vagyunk, 
nekünk is megoldandó feladat a párkapcsolat, amit mi épp 
ellenkezőleg: túlzott energia befektetéssel próbálunk megoldani, 
miközben többi életterületünket elhanyagoljuk. Ahogy azonban 
egyre tudatosabbá válunk, könnyebben toleráljuk a nehéz-
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ségeket. Minél kevesebb az ellenállás kapcsolatunkban, annál 
könnyebben oldjuk meg ezeket az életfeladatainkat. 

 
Egy példa konkrét számminőségekkel. 
A 2-es és a 8-as akár kuriózumként is közelíthet egymás 

felé, mivel nem sok közös vonásuk van. Talán attól lesznek 
egymásnak ismerősek, hogy mindkettő feminin vonásokkal 
rendelkezik, ám a 8-asban már legalább ugyanannyi a 
maszkulin energia is. Mivel a 8-as természetes vezetői 
adottságokkal rendelkezik, nincs szüksége a 2-es támogatására, 
ám együttműködő készségét szívesen igénybe veszi. A 8-as 
egyenrangú társként bánik a 2-essel mindaddig, ameddig az 
nem próbál meg felette uralkodni – hatalmi vágyát segítő 
szándéknak álcázva. Ha ez történik, fölborul a harmónia és a 2-
es – ha kevésbé tudatos emberekről van szó – nagyon gyorsan 
alárendelt helyzetben találja magát a 8-assal szemben. Még egy 
közös vonás feltétlenül van bennük, de különbözőképpen 
nyilvánul meg, ez pedig az információhoz jutás. A 2-esnek 
nagyon jók a megérzései, a 8-as pedig ösztönös tudással 
rendelkezik. Vagyis egyik sem „agyas”, mint pl. a 4-es.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

19. Kép: A számok kapcsolatai 
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Hogyan viszonyul a 8-as a többi számhoz? 
 
Ha a számmisztikával szeretné elemezni a kapcsolatait, 

akkor a legegyszerűbb az, ha összehasonlítja az Ön 
születésnapját azzal az illetőével, akivel valamilyen kapcso-
latban áll. Lehet az munkahelyi, vagy magánéleti kapcsolat. Itt 
csak a születése napját nézzük (hónapot, évet nem!). 

A 8-as harmonikusan kapcsolódik a 0-hoz, a 2-hez és a 4-
hez, egyenrangú az 1-el és az 5-el, kiegészítő a 3-al és a 6-al, 
nehéz a 9-el és tanító jellegű a 7-el. 

 
Mit jelentenek ezek a kifejezések? 
Harmonikus kapcsolatra vágyunk mindannyian, ami 

alsóbb szinten sok hasonlóságot jelent, ezt az ember 
jutalomként él meg, mert megerősíti énképét. A harmónia 
feljebb már a toleranciát is magában foglalja, még feljebb pedig 
a belső harmóniát jelenti. 

Az egyenrangú kapcsolat lehet rendkívül gyümölcsöző, 
mert ha két egyenrangú fél összekerül, akkor meg kell 
egyezniük, hiszen egyik sem fogja felvállalni az alárendelt 
szerepet. Ez alsóbb szinteken elkülönülést jelent, feljebb 
kompromisszumot, még feljebb pedig valódi elfogadáson 
alapuló együttműködést. 

A kiegészítő jelleg legmarkánsabban, legérthetőbben a nő-
férfi szimbólumban jelenik meg: yin – yang, Nap – Hold, kiára-
dás – befogadás, aktivitás – passzivitás, stb. Ezekből a példák-
ból látszik, hogy ami a párkapcsolatban konfliktust okoz – 
nevezetesen a különbözőség –, ha elfogadjuk és kiegészítésként 
éljük meg, akkor megéljük az egységet, a teljességet. Először 
kívül, azután belül és kívül. Arról az „apróságról” nem is szólva, 
hogy egyik sem létezik a másik nélkül – nincs kilélegzés 
belélegzés nélkül (csak egyszer, életünk végén). 

A „nehéz” jelző egy kapcsolatban azt jelenti, hogy olyan 
reakciókat élünk meg, melyek meglehetősen távol állnak 
egymástól, illetve a másik karakterétől, jellemvonásától. Pl. egy 
nyitott nő és egy zárt személyiségű férfi kapcsolata 
problematikus lehet addig, ameddig el nem fogadják a másikat 
olyannak, amilyen. Természetesen két ilyen ember sosem fog 
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egymásra hasonlítani, de ha elfogadják egymást, mindketten 
megtalálják azt, ami ebben jó. ez a típusú elfogadás hatalmas 
szabadságot adhat mindkét félnek! 

A „tanító” jellegű kapcsolat tele van konfrontációval. Ez 
kétfelé fajulhat alacsonyabb szinteken: egymás lehúzása, 
tönkretétele, vagy megfutamodás a kapcsolatból. Felsőbb 
szinteken a tudatosodást és a lelki fejlődést segíti. 

 
Kapcsolatainkban – ugyanúgy, mint élethelyzeteinkben – 

nem kedveljük a nehézségeket, a konfliktusokat. Pedig a fejlődés 
elképzelhetetlen ezek nélkül. Abban a kapcsolatban, ahol nem 
élik meg a konfliktusokat, hanem úgy tesznek, mintha harmónia 
lenne, miközben a konfliktusokat a szőnyeg alá söprik, elakad a 
lelki fejlődés, és hanyatlás következik be, amely betegségbe 
torkollhat. Ha van még feladata ezeknek a lelkeknek, akkor a 
sors közbelép, és mintegy katapultálja a „zendülőket” a 
kapcsolatból. Ezeket tragédiaként éljük meg, holott, ha józanul, 
indulatok, és önsajnálat nélkül visszanézünk, meglátjuk azokat a 
jeleket, amelyek figyelmeztettek minket, hogy nem jó úton 
járunk, nem jó helyen vagyunk, nem úgy élünk, hogy az 
fejlődéshez vezessen. Csak mi erre fütyültünk. Aztán eljön az 
idő, amikor már nincs lehetőségünk a választásra.  

„Aki méltó rá, azt a Sors vezeti, aki nem, azt kényszeríti.” 
(ismeretlen) 
 

Elemzési példák 
 
Alább néhány példa következik – a teljesség igénye nélkül 

–, hogy mi mindent lehet elemezni az EzoTaro Számmisztika® 
módszerével.  

Arra is lehet használni, hogy megnézzük valamilyen 
intézmény vagy közösség létezésének minőségét, célját, stb. 
Alább egy ezoterikus klubról olvashatnak rövid elemzést, amely 
a klub fennállásának 12. évfordulójára készült.  

Ha a hónapokat elemezzük, támpontot kapunk arra 
vonatkozóan, hogy abban a hónapban milyen jellegű energia 
áramlik, és az miben segíthet nekünk. 
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Az igazolványszámainkat nem nagyon tudjuk megválasz-
tani, de a telefonszámainkat többé-kevésbé igen. Érdemes tehát 
megnézni, hogy az a SIM-kártya, amit venni akarunk, milyen 
jellegű energiával támogat minket.  

A keresztnév elemzésének főleg akkor van jelentősége, ha 
valamilyen új ismeretséget kötünk. A vezetéknévvel együtt még 
több dolgot tudhatunk meg az illetőről. Intimebb szférába nem 
illik menni – persze további adatok hiányában nem is tudunk – 
de amit így megismerhetünk, már az sem kevés segítséget jelent. 
 
 

1. „Belső Út” Ezoterikus Klub 
 

A „Belső Út” Ezoterikus Klub egyszerűen szólva, a Szeretet 
Klubja. Ugyanis bármilyen szempontból is vizsgáltam a klubot, 
mindenhol felbukkant a Szeretet-teljes, támogató jellegű 
energia. 

 
Amikor a klubról, mint személyről beszélek, akkor ez alatt 

azt értem, hogy amit Nagy Jucus létrehozott – és azóta is nagy 
sikerrel működtet – igazából „önálló életet él”, az energia 
jellegét tekintve. Az itt megforduló emberek rezgésminősége 
„összeáll egy önálló életté”, ami hat és visszahat az itt lévő 
emberekre. 

 
Belső erő, dinamika 
Nagy belső, összetartó ereje van a klubnak, toleráns, 

„megengedi” a különböző felfogásmódokat, az egyéniségeket. 
Ugyanakkor összefogja, összehangolja a tagokat, de az egyedi 
látogatók számára is vonzó. Sok információt közvetít, jó a 
kommunikációs energiája, magas a rezgésszáma. Erősen 
meghatározó a Szeretet, annak minden formájában: legerősebb 
a célszemély nélküli szeretet áradása, de kialakulnak 
barátságok, rövidebb-hosszabb kötődések, akár klubvezető és 
klubtag, akár a tagok között. Lehetőség van közös programokra, 
megmozdulásokra a közösségért, a közösség jólléte érdekében, 
ami nem csak feltétlenül a klub „belügye”, hanem akár a tagok 
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összefogásával kifelé, a klubon kívüli emberek érdekében is 
történhet. 

Szabadságot és a haladás lehetőségét nyújtja a programok 
által. Fontos a klub életében az ébredés, erre sok energia jut. 
 

Szerepe kifelé és programja 
Meghatározó a tagok támogatása, amelynek nincs tolakodó 

jellege, hanem inkább olyan „hátulról megtámogató biztonság” 
nyújtása. Amikor azt érezzük, hogy ha problémánk van, akkor 
mindig van valaki, akinek a segítségére számíthatunk. A klub 
energiaminősége Élettel teli (ebben nagy szerepe van Jucus 
egyéniségének!), megnyilvánulhatnak a civilizált ösztönök, a 
kommunikáció és a különféle egyéniségek. 

Lehetősége van a klubnak felvállalni a változásban való 
erőteljes részvételt, amiben helyenként vezető szerepe is lehet. 
Az intuíció erősen jelen van a klub életében. 

 
Karaktere 
Változékonyság, változatosság jellemzi. Röviden és 

képletesen szólva „vezetőképző”. Mindenesetre nem csak 
befogadja az egyéniségeket, a különbözőségeket, az átlagtól 
eltérő egyedi jelleget, hanem ezt még bátorítja is. A tagok 
többsége „természetes vezető”. Ez alatt azt értem, hogy 
legtöbbjüknek egyéni stílusa, habitusa van, és valószínűleg a 
munka világában önállóak és/vagy vezető szerepet töltenek be. 

 
Szellemisége 
Erősen motiválja a pozitív törekvéseket. A toleranciája nem 

azt jelenti, hogy mindenki azt csinál, amit akar, hanem inkább 
azt, hogy bizonyos keretek között „terelgeti a tagságot”. Ez a 
szellemi törekvés pedig éppen az elfogadó, kötődés nélküli 
szeretet, mely célszemély nélkül, önmagából sugárzik 
mindenkire, mindenfelé egyformán. Támogatja az intellektuális 
érdeklődést, a szerteágazó tudás megszerzését a programok, a 
tanfolyamok által. 
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Érzelmi energiájának jellege 
Átfogó, határtalan szeretet, tolerancia, önzetlenség, 

nagyfokú segítőkészség jellemzi. 
Érzelmi támogatást élveznek a tagok az összefogásra, az 

emberiség jóllétéért való cselekvésben, illetve önmagukban az 
éntelenség, a határtalan és cselekvő szeretet felfedezése 
érdekében.  

 
Feladata 
Az itt jelen lévő energia a teremtést, a megvalósítást 

biztosítja. Miután megvan a megfelelő Szeretet-érzelmi háttér, 
így elegendő – sőt, nagyon sok – motiváció, energia jut a 
megvalósításra. Az erőteljesen jelen lévő intuíció mellett most 
szerepet kap a „földies”, racionális tervezés, a kitartó türelem, 
amelyek által lehetővé válik, hogy a klub bármely előre mutató 
célt kitűzzön és azt a tagok, a klub létrehozója és működtetője 
vezetésével lépésről lépésre, megfontoltan megteremtse, 
megvalósítsa. 

 
 

2. Hónapelemzések 
 

Január 
Új, magasabb rezgésű Életminőség kezdete. 
Az új év a fogadalmak ideje, hiszen az 1-es minőség az 

indítás, kezdés, kezdeményezés, újrakezdés lendületét adja. 
Kiáradó, aktív, férfias energia felelősséggel, a Teremtő 
minősége. Ez a rezgés arra sarkallja az embert, hogy adjon: 
belső vezetője sugallatára odafigyelést, apró kedvességet, 
szeretetet, pénzt, munkát, bármit, amire a 
„megajándékozottnak” van szüksége – és nem nekünk! MOST 
fogjunk hozzá gyermekkori álmunk megvalósításához, 
használjuk ehhez eredeti, képzelő-teremtő tehetségünket. 
Figyeljünk az EGYSÉGre! 
 

Február 
Egy új TÁRSadalmi forma megalapozása, amely az 

együttműködésre épít. 
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A február a kapcsolatok, párkapcsolatoké, ilyenkor vannak 
a farsangi mulatságok, sőt, Valentin nap is. A 2-es az 1-es 
kiegészítője: passzív, befogadó, yin energia, a Hold. Ahogy a nő 
és a férfi is egymás kiegészítői és nem ellenségei! A február 
kedvez intuíciónk és diplomáciai jártasságunk, együttműkö-
désünk erősítésének. Támogassuk párunkat, társainkat terveik 
megvalósításában. Tudatosítsuk kritikai hajlamunkat, kapcso-
latainkat, kétségeinket, és azok eredetét. Figyeljünk a polaritás-
ra! 

 
3. Telefonszámok elemzése 

 
Ikerszámok: 30/608-6700 és 70/346-6700 

 
Kimondottan szerencsés számok, jólétet, örömet, bőséget 

hoznak, amennyiben tulajdonosaik nem félnek az új dolgoktól, 
gondolatoktól, és szívesen veszik a változást. A 608 
karizmatikus személyiségre utal, aki természetes vezetői 
hajlamait a legmagasabb cél érdekében, az emberek 
szolgálatába állítja. A 346 különleges személyiségre enged 
következtetni, akinek áradó szeretete racionalitással és 
nagyfokú segítőkészséggel párosul. Mindkét személynél jelentős 
a művészeti tevékenység vagy a művészetek pártolása, és a 
spiritualitás, ami változáson megy át. Ez egy nagy lehetőség 
mindkét személynek a lelki fejlődésre, a kártyák használatának 
időszakában. 

 
4. Névelemzések 

 
Péter 
Erős a szabadságigénye, nehezen, vagy egyáltalán nem 

kötődik, jól érzi magát egyedül. Spirituális hajlamai vannak, 
szívesen cselekszik a közjóért, támogatja párját, társait. Mélyről 
jövő változást él meg, feladata a vezetői képességek kifejlesztése. 

 
Csilla 
Legfőbb jellemvonásai a derű és a szeretet, intellektuális, jó 

a kommunikációs készsége. Erős akarata van és eredeti ötletei. 
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Szeret irányítani, szívesen cselekszik a közösségért. A belső 
változása teszi lehetővé, hogy átalakítsa párkapcsolatát, kapcso-
latait. 

 
 
 
 

 
Mi számolható ki a számmisztikával általában? 
 

„Annak tárulnak fel a számok rejtett titkai, aki felismeri a 
számokban az életét és az életében a számokat.” (Batta Éva) 

 
Többféle számmisztikai rendszer létezik, ebből a legtöbb a 

Pythagorasi rendszer alapján működik, de vannak más (pl. az 
atlantiszi számmisztika), illetve új (pl. az EzoTaro Szám-
misztika®) rendszerek is. A következőket mindegyikkel lehet 
számolni.  

o Lélekszám vagy szívszám. 
o Szerepszemélyiség, egó szám, vagy személyiségszám. 
o Személyiségi szám, vagy névszám. 
o Sorsszám. 

 
Ezenkívül még elég sok dolgot lehet számolni, egyikkel ezt, 

másikkal azt. Pl. szokták számolni még 
o a személyes évet, esetleg hónapot, napot; 
o a sorsutat; 
o a hiányszámokat; 
o a többletszámokat; 
o gondolkodást; 
o érzelmeket; 
o cselekvést; stb. 

 
És még annyi mindent, amennyit egyik-másik pihent agy ki 

tud találni:  
o szerelem; 
o szexepil; 
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o milyen helyet foglalnál el egy háremben? 
o az elfojtások, 
o a legfőbb ellenség; 
o amilyen a pasi rajtszáma, olyan a hódítási stílusa;  
o szerencseszám; stb. 

 
Folytathatnánk a sort, talán a végtelenségig, hiszen az 

ember sok mindenre képes, csak önmagával ne kelljen szembe 
néznie. Ez utóbbi elemzések persze már komolytalanok és nem 
azokhoz szólnak, akiknek a számmisztika az ezoterikus 
ismeretek és az önismeret eszköze. 

 
Külön szólni kell azért még a szerencseszámról. A 

többihez hasonlóan ez is komolytalan, ám amíg az előzőek 
önmagukért beszélnek, a szerencseszámmal kicsit más a helyzet, 
első ránézésre. Például érdemes elgondolkodni azon, hogy mi a 
szerencse, és van-e szerepe? Ha abból indulunk ki, hogy 
életünkben nincsenek véletlenek – az csak az egó számára 
létezik – mert mindennek értelme, célja, oka van, akkor a 
szerencse fogalma máris elveszítette létjogosultságát. Az ezzel 
összefüggésben lévő szerencseszám szintén. 

 
 
Összességében elmondható a számmisztikáról, hogy kétféle 

megjelenése van, célja szerint. 
 
1. Az egyik megjelenési formának célja az önismeret 

fejlesztése. Némelyik számmisztikai rendszer segítségével 
(mint pl. az EzoTaro Számmisztika®) még a szülői hátteret is ki 
lehet számolni, ami gyerekkorunk és szüleink jobb megértését 
szolgálja. Vagy akár arra is képes, hogy a pályaválasztást segítse! 

 
2. A másik célja a pénzszerzés. Ez harsány, látszik, hogy 

igyekszik meglovagolni az éppen aktuális divatáramlatot – 
nyilván nem lehet komolyan venni. Humornak, játéknak jó, de 
messze elmarad attól, amiért a számmisztika valójában létezik. 
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Miben tud segíteni az EzoTaro Számmisztika®? 
 

Születési időnk és nevünk tartalmazza azokat a lehetősé-
geket és feladatokat, amelyeket életünk során megtapasztalunk. 
Az EzoTaro Számmisztikai® elemzés a szülői háttérrel 
kezdődik, feltérképezi a szülők karakterét és egymáshoz való 
viszonyát, így érthetővé válhatnak a régi családi konfliktusok. 

A lélekszám mutatja meg belső énünket, azt a minőséget, 
melynek egy része ösztönös, és tudatosodásra, kibontakoz-
tatásra vár.  

A szerepszemélyiség, az ego a tanító, mert az általa 
előidézett szituációkból tapasztaljuk meg azt, ami szükséges 
tehetségünk kibontakoztatásához, hogy képesek legyünk 
örömben, kreativitásban élni. (Ezért nem jó ötlet, ha valaki épp’ 
az egójától akar megszabadulni – persze hiába!) 

A személyiségi szám olyan, mint egy útjelző tábla 
sorsunk útján, jelzi azokat az elsajátítandó tulajdonságokat, 
amelyekkel könnyebben haladhatunk feladataink megoldása 
felé. 

Megismerheti az elemzésből, mi az egyéni és a családi 
karmája, mi az örökségszáma, veleszületett képessége, 
tanulni valója, és a kiteljesítendő képessége, ami valódi 
boldogságához vezeti, és mik azok az energiák, amik ebben 
támogatják. Önismeretét bővíti, ha tudja, hogy milyen jellegű 
a gondolkodásmódja, érzelmei és cselekedetei. Rálátása 
lesz arra, hogy milyen életfeladatot tűzött ki magának, és azt 
hogyan, milyen életúton keresztül tudja beteljesíteni. 

A számmisztikai elemzés második részéből kiderül, hogy a 
9 életterülethez Ön hogyan viszonyul. Ezek a következők: 
karrier, párkapcsolat és a kapcsolatok általában, kommunikáció, 
intellektus és szeretet, munka és fegyelem, szerelem és 
kreativitás, család és barátok, valamint a művészetek és 
általában a szépség iránti fogékonyság, spiritualitás, pénz, 
hatalom és szexualitás, végül a hivatás. 

 
Az EzoTaro Számmisztika® folyamatosan bővül, fejlődik. 

Eddig a következő elemzéseket lehet vele elkészíteni: 
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 Személyre szóló elemzés, mely 25 pontból áll: 1 a 
szülői háttérről, 15 a lélekútról szól és 9 az emberi életterü-
letekről.  
Részletezve:  
o 1: szülők jellemzői és egymáshoz fűződő kapcsolatuk.  

 
o 2-16 lélekút: lélekszám, szerepszemélyiség száma, 

személyiségi szám, karma, családi karma, tanulni 
való, többletenergia, örökségszám, veleszületett 
képesség, kiteljesítendő képesség, gondolkodásmód, 
érzelmek, cselekvés, sors-sorsfeladat, sorsút.  
 

o 17-25 életterületek: karrier; kapcsolatok, párkap-
csolat; kommunikáció, szeretet; munka, fegyelem; 
szerelem, kreativitás; család, barátok, művészet; 
spiritualitás; hatalom, pénz, szexualitás; hivatás, 
szolgálat. 
 

 Céges elemzés: a cég jellemzői, lehetőségei, erősségei és 
gyengeségei, stb. 
 

 Projekt elemzése: új projekt indításának lehetőségei, 
buktatói, ajánlott célközönség, stb. 
 

 Pályaválasztási tanácsadás (gyermeknek és 
felnőttnek): milyen veleszületett képességekkel rendelkezik 
(mihez van tehetsége), milyen képességeit kell 
kifejlesztenie (ahhoz, hogy életfeladatát felvállalhassa), mi 
a sorsfeladata, karmaszáma, sorsútja, milyen a 
gondolkodásmódja, stb. 
 

 Belső dinamika elemzése: mely lélekrészek 
harmonizálnak, mik a diszharmonikusak, mi az a feladat, 
ami nehezebben vagy könnyebben megoldható, stb. 
 

 Kapcsolati elemzés: párkapcsolat, főnök-beosztott, 
szülő-gyermek, baráti, testvéri, stb. kapcsolatok elemzése. 
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 Névváltoztatás:  
o örökbefogadás,  
o házasság. 

 
 Külföldről Magyarországra települő ember 

elemzése. 
 

 Napi elemzések: 
o személyes év jellemzői,  
o gyakran ismétlődő számok jelentése,  
o telefonszám,  
o lakcím,  
o születés,  
o halál,  
o esküvő,  
o stb. elemzése. 

 
 
Végül Ismerkedjünk meg most röviden a számok minőségével. 
  
o Az első szám a 0, ami a megvalósulatlant jelöli. Azt a 

végtelenséget, aminek mi csak egy piciny szeletkéjét éljük 
meg még akkor is, ha vállaljuk a folytonos változást. 
 

o Az 1-es a kezdőenergiát, a lendületet jelenti, az eredetet, 
eredetiséget, EGYéniséget. Vegyük észre, hogy az EGYből 
ERED minden élő!!! 
 

o A 2-es a társas energia, arra utal, hogy akinek sok 2-ese 
van a születési adataiban, az szívesen támogat másokat. Az 
1-es kiegészítője, többek között azért, mert az egyediséget 
kiegészíti a társsal, társakkal. 

o A 3-as egyfajta könnyedségnek felel meg, amolyan 
levegős, pillangószerű könnyedségnek, amellyel e szám 
tulajdonosa begyűjti és használja a megszerzett 
információt. 
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o A 4-es a megszerzett információ alapján, felhasználva az 
1-es lendületét és a 2-es támogató energiáját, a 3-as 
intellektuális könnyedségével megvalósítja az anyagban az 
ideát. Legyen szó kézzel fogható, fizikai tárgyról, vagy 
szellemi termékről, mint pl. az írás, vagy egy helyzet 
megteremtéséről. 
 

o Az 5-ös az előző számok segítségével a 4-es által 
megteremtett helyzeteket éli meg, s tapasztalatát tovább-
adva segít másokat. 
 

o A 6-os a kötődés energiája – az előtte lévő 5-össel és az 
utána lévő 7-essel ellentétben, ezért – a család és barátok 
élvezik e minőséggel bíró egyéniség szeretetét. 
 

o A 7-es – a 6-os extrovertáltságával ellentétben – a spiritu-
ális elmélkedés és gyógyítás, a befelé fordulás energiáját 
adja. 
 

o A 8-as szintén a végtelent jelöli, de másképp, mint a 0. 
Míg a 0 a szellem végtelenségét, a 8-as, mint egymásba 
fonódó két kőr, nem csak a szellem megvalósulatlanságát 
jelenti, hanem a fizikai világban megjelenő végtelen 
lehetőségeket is szimbolizálja, ha úgy tetszik, a polaritás 
végtelenségét, a forma és a tartalom végtelenségének 
energiáját. 
 

o A 9-es úgymond lezárja a számsort, egy magasabb 
rezgésszintű ideát teremtve, amellyel elindítja a következő 
spirálkőrt. Ez a minőség az éntelenség energiáját biztosítja 
számunkra ahhoz, hogy a közösségért cselekedjünk. 

 
 

Mit tehetünk magunkért? 
 

Mielőtt felkeresnénk egy számmisztikust, gondoljuk végig, 
hogy mire vagyunk kíváncsiak, mit szeretnénk tudni. Illetve 
miben akarunk segítséget kérni.  A számmisztika elsősorban az 
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önismeretünket segíti, valamint tájékoztat arról, hogy mi a 
feladatunk és milyen lehetőségeink vannak.  

Sok és sokféle számmisztika-könyvet lehet kapni. Ezek 
azonban nem alkalmasak arra, hogy mélyebb elemzést 
végezzünk el saját magunknak – pláne másoknak. Ehhez 
szakemberre van szükség. Vagy arra, hogy az elemzést 
elkészítse, vagy arra, hogy megtanítsa a módszert. Ha tehát 
tudjuk, mit akarunk, akkor megint csak forduljunk 
információkért az internethez, és válasszuk ki a szándékainknak 
megfelelő számmisztikust. Van olyan, aki a régi bevált módszert 
tanítja, van, aki újat, ám az a lényeg, hogy jó ismerője legyen 
szakmájának.  

Sok számmisztikusnak van fönt a neten előadása, ezeket is 
érdemes megnézni, mert az, akinek a hangjában lelkesedés, 
odaadás van, biztos, hogy szívből adja, amit ad. Ez pedig azt 
jelenti, hogy összeköttetésben van a szellemi csatornájával – 
teljes lélekkel jelen van, amikor Önnel és Önnek beszél. A 
mesterkéletlenség mellett az is útmutató, hogy milyen a stílusa, 
mennyi példát tud felhozni, mennyire ismétli önmagát. A 
számokról természetesen nem lehet homlokegyenest mást 
mondani – hol ezt, hol azt –, de a jó számmisztikusnak mindig 
kicsit más az előadása ugyanarról a témáról is. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

20. Kép: Illúzió 
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VI. FEJEZET 
 

MÉG NÉHÁNY LEHETSÉGES 
SEGÍTSÉGRŐL … 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az számít, ami a szívedben van 
 
Egy régi indiai mese szerint a kisegér, a macskától való félelme 
miatt, állandó szorongásban élt. 
Egyszer egy varázsló megszánta, és macskává változtatta. 
De akkor meg a kutyától félt.  
Ezért aztán a varázsló kutyává változtatta. 
Ettől kezdve meg a párductól kezdett el félni. 
A varázsló ekkor párduccá változtatta. 
Erre meg a vadásztól reszketett. 
Itt aztán a varázsló feladta. 
Visszaváltoztatta kisegérré, mondván: 
- Bármit is tennék, úgysem segítene rajtad, hisz a szíved 
egérszív. (Ismeretlen szerző) 
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Eddig csak néhány dologról volt szó egy kicsit 
részletesebben. De a könyv célja nem is az ismeretterjesztés, 
hanem tapasztalataink átadása arról, hogy milyen kókler és 
valódi segítőkkel találkoztunk eddig. Szeretnénk, ha a 
spiritualitás és az ezotéria visszanyerné „tisztességét” és helyét, 
mint a bölcsességek tárháza. Anélkül, hogy a tudományt 
lebecsülnénk. Ugyanis meggyőződésünk, hogy mindennek 
megvan a helye ebben a csodálatosan EGÉSZ világban, a 
tudománynak ugyanúgy, mint az ezoterikus tanoknak. És 
egyébként is … Ha valami igaz, akkor annak az ellenkezőjének is 
igaznak kell lennie, hiszen a világ kerek és egész, semmi sem 
hiányzik belőle, mindennek helye van – fénynek és árnyéknak 
egyaránt. 

 Megemlítünk még néhány lehetséges spirituális segítséget. 
 

 
Rendezvények, tanfolyamok 

 
Se szeri se száma az ezoterikus rendezvényeknek és 

tanfolyamoknak, ami azért örvendetes, mert így mindenki 
megtalálja a magának valót. A rendezvények belépői általában 
megfizethetőek és – főleg a nagyobbak – többé-kevésbé jónak 
mondhatóak. Ha egyik előadó nem eléggé hiteles, többnyire 
akkor is van/vannak a csapatban olyanok, akik emelik a 
rendezvény/előadás színvonalát.  

Ha nem a barátaink, ismerőseink meghívását fogadjuk el, 
hanem mi keresünk és találunk olyan spiri rendezvényt, ami 
felkelti az érdeklődésünket, akkor először nézzük meg a 
rendezvényt szervező társaságot, és a fellépőket is 
mindenképpen. Az interneten bőségesen találhatunk 
információkat erről. A rendezvénnyel nem tudunk nagyon 
melléfogni, nincs lehetőség nagy átverésre, hiszen a 
nyilvánosság bizonyos fokig garancia. 

 
A tanfolyamokkal azonban már egészen más a helyzet. 

Mindenféle tanfolyamokat tartanak hozzáértők és hozzá nem 
értők egyaránt. Itt megint felmerül a kérdés, hogyan tudjuk 
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kiszűrni a kóklereket és miként tudjuk biztosítani, hogy 
pénzünkért valódi tudást kapjunk? 

Megint csak azzal kell kezdenünk, hogy a lehető legtöbb 
információt gyűjtsük össze, mielőtt valamire beiratkoznánk. 
Megnehezíti a dolgunkat, hogy szakmailag nem tudjuk 
ellenőrizni, valódi tudást kapunk-e vagy csak általánossággal, 
netán negatív dolgokkal tömik tele fejünket. Azonban itt is – 
mint az élet egyéb területein – segítségünkre lehetnek 
ismerőseink tapasztalatai. Elsősorban azonban most is a 
legjobb, ha intuíciónkra hallgatunk. A fő kérdések pedig 
maradnak a régiek: milyen ember az, akihez tanfolyamra akarok 
járni? Mennyire érzem jól magam a társaságában, mennyire 
hiteles, hogyan viselkedik másokkal és velem? A beiratkozásig 
eltelt időben néhányszor bizonyára találkozunk az illetővel, így 
ezekre a kérdésekre választ is kaphatunk.  

Bizonyára a Kedves Olvasó is hallott már olyan 
tanfolyamról, ahol a hallgató hölgyeket az oktató megtanítja 
nőnek lenni. Sajnos erről a tanfolyamról kénytelen vagyok úgy 
nyilatkozni, hogy nem voltam látogatója, tehát ebből a 
szempontból hiteltelen vagyok. De mentségemül szolgáljon, 
hogy egy olyan ismerősöm tartotta az oktatást, aki maga is igen-
igen rászorult volna arra, hogy megtanítsa neki valaki, hogyan 
kell nőnek lennie. (Ez az oktató eleve kókler, hiszen valami olyat 
akar megtanítani másoknak, amit ő sem tud!) A másik 
kifogásom az ilyen tanfolyammal szemben, hogy számomra ez 
teljességgel elfogadhatatlan. Még pedig azért, mert nőnek nem 
lenni kell, a nőiséget csak megélni lehet. Másképpen hangzik az 
invitálás, ha a tanfolyam arról szólna, hogyan fejleszthetjük 
magunkban a nő-jellegű tulajdonságokat, mint pl. a befogadás, 
elfogadás, stb.  

Egy másik példa. 15-20 évvel ezelőtt nagy divat volt olyan 
tanfolyamra járni, ahol megtanították a hallgatóknak a 
milliomos gondolkodást, így ígérvén nekik milliókat! Erről 
annyiban tudok nyilatkozni, hogy elmentem egy ilyen előadást 
meghallgatni. És … ki fogja találni Kedves Olvasóm … igen, 
minden előadó csóró volt. Ha pedig így áll a helyzet, akkor két 
dolog jut eszembe. Az egyik, hogy a csóró előadónak nem volt 
tapasztalata arról, hogy az általa „tanított” módszer hogy 
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működik, ill. működik-e 
valahogyan egyáltalán. A 
másik, hogy ő már 
kipróbálta, de neki nem 
jött be, ezért a mi 
pénzünket szerette volna 
saját céljaira felhasz-
nálni. Hát szerintem 
egyik sem tisztességes 
gondolat. 

Ezzel a két törté-
nettel az volt a célom, 
hogy felhívjam az Olvasó 
figyelmét arra, feltétlenül 

nézzen utána, ki akarja megtanítani neki, hogyan kell 
gazdagnak, nőnek, spirituális embernek, stb. lenni. Aki rossz 
párkapcsolatban él, vagy semmilyenben, az nem fogja tudni 
megtanítani, másoknak sem, milyen a szereteten alapuló, jól 
működő párkapcsolat, hiszen nincs erről semmiféle 
tapasztalata! 100 könyvet is kiolvashatunk erről a témáról, de 
más útján akkor sem jutunk sehová, csak a miénken jutunk 
tapasztalathoz. Az ezzel járó fájdalmat, örömöt, levertséget, 
feldobottságot, diszharmóniát, harmóniát csakis mi érezzük. 
Ezekből az érzésekből lesz tapasztalat és abból pedig bölcsesség. 
A könyvektől az egónk okos lesz, az Élettől a Lélekénünk 
tapasztalt, Szellemünk pedig bölcs.  

 
 

Szellemidézés – spiritizmus  
Nem tévesztendő össze a spiritualizmussal és spiritualitással! 

 
A spiritizmusnak komoly veszélyei vannak, igazából ez 

senkinek nem javasolt azokon kívül, akiknek éppen ezzel van 
dolguk. De az semmiképpen nem ajánlott, hogy csak azért 
idézzük meg eltávozott szeretteinket, hogy valamit kérdezzünk 
tőlük, vagy netán csak heccből, kíváncsiságból. A halott-
idézéssel kitesszük magunkat annak – főleg a második esetben 
–, hogy hívatlan látogatók is érkeznek, akik ebben az esetben 

 

22. Kép: Ezotéria 
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általában nem éppen a jóindulatú szellemek, így az irányítás 
nagyon könnyen kicsúszik a kezünkből, és elveszíthetjük az 
események feletti uralmunkat. A szellemvilág nagyon is komoly 
dolog! A legjobb, ha tiszteletben tartjuk annyira, hogy nem 
megyünk bele ilyen kétes kimenetelű helyzetekbe.  

Azokat, akik eltávoztak közülünk először is tiszteljük meg 
azzal, hogy békén hagyjuk. Legalább már haláluk után ne 
akarjuk rájuk erőltetni az akaratunkat! Ha ők akarnak, akkor 
érintkezésbe lépnek velünk – amennyiben erre készen állunk. 
Ha bármilyen dolguk van velünk, akkor ezt úgyis jelezni fogják. 
Olyan is előfordul, hogy az eltávozott Lélek nem tud kapcsolatba 
lépni azzal a személlyel, akivel halála előtt szoros kapcsolatban 
élt, mert az illető nincs készen arra, hogy fogadja ezt a 
közeledést. Ilyenkor egy olyan közeli rokonnal, ismerőssel üzen, 
akiről tudja, hogy fogadóképes.  

Szeretteinkkel sokkal veszélytelenebb helyzetekben is 
felvehetjük a kapcsolatot. Pl. álmunkban. Ha nem csak az akarat 
hajt minket, hanem valódi, szívből jövő vágy is, akkor 
valószínűleg létrejön a találkozás. De még egyszer megismétlem, 
mert fontos: az eltávozott Lelket hagyjuk békén, hiszen 
éppen azért ment el, mert itt már nincs dolga. Vagy 
azért, mert elvégezte, vagy azért, mert nem sikerült teljesítenie a 
kitűzött feladatát és belefáradt, Hazatér pihenni. Legyen 
bennünk annyi belátás, együttérzés, hogy hagyjuk útjára menni. 

Ismerek olyan esetet, ahol a házaspár férfitagja eltávozott. 
Minden ment a maga útján – a feleség intézte a temetést, a 
család gyászolt (a gyerekek már felnőttek lévén külön életet 
éltek), de ment tovább az élet, ahogy az már lenni szokott. Két 
hónap után egyik éjszaka jelentkezett a férj a feleségnél. 
Kiderült, annyira eltávolodott saját Lélekénjétől, hogy nem 
jutott el a tudatáig saját halála – magyarán nem vette észre, 
hogy meghalt. A feleség nagy szeretettel hozzásegítette, hogy 
meglássa az angyalokat, akik várták, hogy átsegíthessék a Fény 
felé vezető Útra. Hálából a férfi 1,5 éven keresztül segítette 
lányát, aki ezt sokszor érzékelte, és nagyon jól esett neki. 1,5 év 
múlva egy kis sírás után azonban elengedték egymást, és 
mindenki folytatta életét, ki itt – ki ott. 
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Ebből is látható, hogy ha nem erőszakoskodunk, hanem 
szeretetben képesek vagyunk elengedni a távozó Lelket, akkor 
annak milyen pozitív következménye lehet! 
 
 

Látnokok, tenyérjósok 
 
Mivel a testünkkel azonosítjuk magunkat, elveszítjük azt a 

képességünket, hogy jelen legyünk a most-ban. Az elmúlt 
örömeinken búsongunk, ha éppen most rosszul megy a sorunk, 
vagy azon dohogunk, hogy Kisnek meg Nagynak nem mondtuk 
meg a magunkét, pedig meg kellett volna. Azon ritkán jár az 
agyunk, hogy mit toltunk el, mert ha ilyesmi jut eszünkbe, akkor 
inkább az önvád marcangolására koncentrálunk, semmint a 
tanulság levonásán elmélkednénk: hol hibáztunk, és legközelebb 
mit csináljunk másképp, hogy az eredmény ne siralmas, hanem 
örvendetes legyen.  

Tehát mindenképpen szeretnénk kezünkben tartani 
életünk irányítását, mert nem fogadjuk el, hogy ez csak illúzió. 
Az irányítás ugyanis nem a mi dolgunk, mert az Élet értelme és 
célja éppen az, hogy ami jön, azt megéljük. Szívesen 
mondogatjuk, hogy „nem véletlen” – hát itt nagyon is fülön 
csíphető, hiszen nem véletlenül azt éljük éppen, amit! Ez addig 
van így, amíg a tudatosság létráján el nem érjük azt a fokot, 
ahonnan rálátásunk van életünkre, ezért aztán többé-kevésbé 
élhetünk is tudatos teremtő képességünkkel. Ellentétben az 
eddig megélt tudattalan teremtésünkkel, amit sorsnak, 
karmának, vagy éppen pechnek hívunk – elért ébredettségi 
szintünktől függően. Tenyérjósra, látnokra is addig van 
szükségünk, amíg tudattalanul botorkálunk, és feltétlenül tudni 
akarjuk, hogy mi lesz velünk 2 hónap, 2 év, vagy 20 év múlva.  

Ezzel eddig nincs is semmi baj, az egó már csak ilyen, hogy 
biztonságban akarja tudni magát. Hát, ha ilyen, akkor ilyen! A 
baj ott kezdődik, amikor valaki azért megy tenyérjóshoz, 
látnokhoz, hogy megspórolja az önmagán való munkálkodást. 
Nem segítséget kér, hanem úgy gondolja, hogy a dolgok majd 
nélküle is elrendeződnek, lehetőleg úgy, hogy kicsi énje jól 
érezze magát. Tapasztalatom szerint ők azok, akik leginkább ki 
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vannak téve annak, hogy kóklerek kezébe kerülnek. És ez sem 
véletlen! – hogy kedvenc kifejezésünkkel éljünk. Ugyanis nem 
akarnak semmi komolyat „vásárolni”, csak kis csecsebecsére 
vágynak, ami jól mutat. Hát ezt meg is kapják! Sokszor nagyon 
drágán megfizetnek azért az illúzióért, hogy a Lélek fejlődését 
megússzák! 

Aki viszont valóban segítséget kér, mert úgy érzi, hogy 
elakadt a fejlődésben, az nagy valószínűséggel kiszúrja a 
kóklereket. De azért az ilyen egyéniség is beleeshet a csapdába 
egy gyenge pillanatában, hiszen a jövőt mindannyian szeretnénk 
tudni – rendkívül kevés kivétellel.  

Ha tehát tenyérjóst, látnokot szeretne felkeresni, gondolja 
ezeket végig, és legyen nagyon óvatos! 

A tenyérjóslással kapcsolatban még indokoltabb az 
óvatosság. Minden testrészünkben benne van az egész testünk, 
erre utal az íriszdiagnosztika, a reflexológia, stb., de a 
tenyérjósok ezt másképp használják. Az is igaz viszont, hogy ha 
a spiritualitásra, ezoterikára, azt mondtuk, hogy lejáratták, ez 
triplán igaz a tenyérjóslásra. Tehát nagyfokú tájékozottságra 
lesz szüksége annak, aki tenyérjóstól akar segítséget kérni. 

Miközben ezt a fejezetet írtam, „véletlenül” ráakadtam az 
interneten egy videóra, melyen „dr. Földes László, a Mantra 
Szabadegyetem rektora beszél a manapság igencsak nagyszámú 
jósokról és látókról. Földes doktor közel 20 éve tanít 
extraszenzorikát a Szabadegyetemen, így pontosan tudja, 
hogyan lehet tesztelni azt, hogy valaki valóban rendelkezik-e 
fizikai érzékszerveken túli érzékeléssel, és azt is elárulja, hogyan 
derítheti ezt ki bárki, mielőtt vagyonokat költ egy-egy 
telefonhívásra a biztos válasz reményében.” 

 
„Rengetegen gondolják azt, hogy egy könyv elolvasásával 

vagy egy tanfolyam elvégzésével ők beavatottá váltak és ezért 
képesek másnak olyan jelentőségű tanácsot adni, amivel adott 
esetben gyökeresen megváltoztathatják a másik életét. És ez egy 
óriási hiba. Hogyan lehet letesztelni, hogy az illetőnek ez a 
képessége objektivizálható vagy nem? Tegyük fel, ha valaki azt 
mondja, hogy betegségeket lát, bele tud látni a szervezetbe, 
látja, hogy a szervezetben valamiféle szerv milyen irányban, 
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hogyan működik, milyen betegsége van. Az ilyennek 
mindenképpen látnia kell azt, hogy ha én a kezemmel valamit 
mutatok és eldugom a hátam mögé, akkor neki meg kell tudnia 
mondani azt, hogy én hányat mutatok a kezemmel a hátam 
mögött, hiszen ő látja az összes képletet, ami a testemmel 
kapcsolatos. Ez mondjuk egy objektív lehetőség arra, hogy én le 
tudjam mérni, hogy az illető, aki állít valamit a májam 
állapotáról, az mennyire konkrét, mennyire függ össze a 
valósággal.” 

 „Ha valaki képes azt látni, 
hogy mi voltam előző életemben, 
akkor biztosan kell látnia – hiszen ő 
időben jól orientálódik –, hogy 
tegnap éppen mit vacsoráztam, hol 
és kivel? Nagy valószínűséggel az 
lesz a válasz, hogy ilyen közeli 
múltban, vagy ilyen közeli távon, … 
az ő képességei nem tudnak 
működni, mert ezt nem lehet. Ez a 
mellébeszélés része. Természetesen 
lehet. Ha azt látja, hogy aktuálisan 
éppen a májam mennyi epét termel, 
akkor kell látnia azt is, hogy az 
ujjaim milyen pozícióban vannak a 
kezemen, amit a hátam mögött 
tartok. Hogyha valaki azt mondja, 
hogy csak az előző életeket látja, de 

ebben az életemben az eseményeket nem látja, ez megint csak 
mellébeszélés része, mert vagy tudok tájékozódni időben, vagy 
nem. Hogyha nekem vannak emlékképeim, akkor vannak 
emlékképeim tegnapról, tegnapelőttről és 20 évvel ezelőttről. 
Merthogy tudok tájékozódni a múlt időben. Ha valaki azt állítja, 
hogy ennél hosszabb távon is tud tájékozódni, akkor azt meg 
kell tudni mutatni.” 

 
És milyen a „véletlen”? Ráakadtam egy weboldalra is, íme, 

egy részlet (ha érdekli az egész cikk, a függelékben megtalálja a 
weboldal címét!). 

 

23.Kép: Lélekvándorlás 
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„A XVII. században a 
német egyetemeken is 
tanították, és napjainkban is 
egyre többen alkalmazzák a 
chiromantiát, vagyis a kéz 
tudományát – például a pszic-
hológiában öröklött betegségek, 
mentális problémák diagnoszti-
zálásához. 

Bár a tenyérjóslás sokrétű 
tudást és tapasztalatot igényel, 
a főbb vonalak megismerésével 
betekintést nyerhetünk szemé-
lyiségünk és sorsunk titkaiba. 
Sok kultúra tartja úgy, hogy 
tenyerünk vonalai Isten 
pecsétjét adják ki, és a 
használati utasítást olvashatjuk 
ki belőle. A tenyéren található 

különféle vonalak és dombok a tenyérjósok szerint más és más 
jelentéssel rendelkeznek, többek között méretük, erősségük és 
metszéspontjaik alapján. Tenyérjóslásnál érdemes az aktív kezet 
vizsgálni, de ha megerősítésre vágyunk, figyeljük meg a passzív 
kéz vonalait is. Ha a két kéz vonalai eltérnek, a passzív kézen 
csupán a lehetőségek láthatóak, melyek ránk várnak, míg az 
aktív kézen a jelzett események minden bizonnyal be is 
következnek. Egyes hagyományok szerint ugyanakkor a nem 
aktív kéz az előző életről, a karmáról és az öröklött 
tulajdonságokról ad információkat. 

A kézolvasók vagy tenyérjósok több fajta kezet 
különböztetnek meg a forma, a hajlékonyság, az ujjak, az 
ujjvégek, a tenyér, a bőr és az ujjak színe, a tenyér és az ujjak 
mérete szerint. Vélekedésük szerint a kézforma alapján az egyén 
a négy alapelemnek megfelelő tulajdonságokat visel: a Föld – 
jellemzője a széles, négyzet alakú tenyér és a rövid ujjak; a 
Levegő – jellemzője a négyzet alakú, vékony tenyér és a hosszú 
ujjak, valamint a rugalmasság; a Tűz – jellemzője a téglalap 

 

Chiromantia – a kéz 
tudománya 
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alakú tenyér és a rövid ujjak; a Víz – jellemzője a téglalap alakú 
tenyér és a hosszú ujjak.” 

Az objektivitás érdekében tettem ide ezt a véleményt a 
látnokokról, és a történelmi tényt a tenyérjóslásról.  

 
Most következzék saját tapasztalatom. 
Amikor megnéztem a videó riportot, eszembe jutott egy jó 

néhány évvel ezelőtti történet. Munkahelyemen voltam és 
ebédidőben kimentem valami harapni valóért. Mielőtt 
elindultam, a kolléganőmmel volt egy kis nézeteltérésünk, nem 
komoly, csak a véleményünk különbözött valamiről. Amikor 
visszaértem az irodába, név szerint tudtam, hogy ki volt bent 
nála, és azt is, hogy miről beszélgettek – kolléganőm legnagyobb 
döbbenetére. Na és az enyémre, mert ez volt az első ilyen eset. 
Később is előfordult, hogy valakivel beszélgettem, és én tudtam, 
hogy mit gondol rólam – miközben persze mást mondott. 
Ezeket ugyanúgy le lehetett ellenőrizni, mint a hát mögé dugott 
kezet – amiről a rektor úr beszél. De nem látom, hogy mit 
dugdos valaki a háta mögött és azt sem, hogy mit vacsorázott 
tegnap, kivel, hol és mikor. Ellenben amikor segítek a hozzám 
fordulónak, tudattalanjából felszínre hozni azt az eseményt, 
gondolatot, ami blokkolja életenergiáit, akkor én is kapok 
segítséget az égiektől, régi élet formájában: képeket, 
szimbólumokat. És az illetők, akikről szó van, csaknem minden 
esetben visszaigazolják valamilyen megjegyzéssel azt, hogy jó, 
amit látok, mondok. Pl. volt, akit felakasztottak egy régi 
életében, amikor pedig láttam ezt a képet és továbbítottam, 
kimondtam, az illetőnek kirajzolódott a nyakán egy vörös csík, 
ahol a kötél volt anno, és el kezdett zihálni, levegő után 
kapkodni. Természetesen nem maradt úgy, nyilván kezeltük a 
helyzetet, de ez megcáfolhatatlan tény, amit ráadásul akkor 
„véletlenül” többen is láttak. Mi azt gondoljuk, hogy a látás 
képessége mindenkinél különböző, nem lehet uniformizálni. De 
az is kétségtelen, hogy nagyon észnél kell lenni, hogy kire bízzuk 
magunkat és a pénzünket! A Kedves Olvasóra van bízva, hogy 
erről az egészről mit gondol, hogyan dönt, és miképpen 
cselekszik. 
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Mágia 
 
„Csak kétféleképpen élheted az életed: vagy abban hiszel, hogy 
a világon minden varázslat, vagy pedig abban hogy semmi sem 

az.” (Albert Einstein) 
 
Ha az ezoterika titkos tanokból áll, akkor a mágia még 

annál is titokzatosabb. Az interneten nagyon sok információ 
lelhető fel ebben a témában, nem is szeretnénk ehhez 
csatlakozni. Inkább szemléljük egy kicsit másképp ezt a 
kifejezést, és magát a tevékenységet. 
 

A mágia varázslást jelent. Mágikus ereje van, vagyis 
varázserővel rendelkezik – mondjuk néha valakire, aki 
valamilyen különös dolgot visz véghez. A mágia azt a célt 
szolgálja, hogy urai, nem pedig elszenvedői legyünk életünknek. 
Éppen ezt igyekszünk megvalósítani a tudatossággal. A 
spirituális ember, aki nem testével, hanem a 
Szellemmel/Lélekkel azonosul, képes arra, hogy akarata szerint 
irányítsa a dolgokat. Erre persze az egó uralta kicsi én is képes. 
Azonban a kimenetel szempontjából nagyon nem mindegy, hogy 
ki az, aki életünk „varázslója”. Álljon itt Szepes Mária néni 
néhány gondolata a mágiáról.  

 
„Mindenekelőtt az általában félreértett, megvetett vagy 

babonásan elutasított mágia fogalmának pontos definíciójával 
kezdeném. A mágia valójában erőt jelent. A képzelet 
önmagát megvalósító varázserejét. S ha a varázserőt is 
idegenszerűnek érzik, hivatkoznom kell a modern 
orvostudomány felismerésére, amely szerint a legtöbb betegség, 
az organikus (szervi) bajok is, pszichoszomatikus – idegi – 
eredetűek, s többnyire valamely betegséget feltételező 
képzelgésekkel, rettegéssel kezdődnek. Ilyen pl. a rákfóbia, 
fulladás, tériszony, de nyilvánvalóan feszültségbetegség többek 
között a struma, cukorbaj, colitis (vastagbélgyulladás), némely 
szívzavarok, gyomorfekély, vérnyomás-ingadozás, kinyomozha-
tatlan eredetű allergiák; sorolhatnám a végtelenségig. Csaknem 
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valamennyit a felelősségtől, mellőzöttségből, csalódásokból, s 
egyéb pszichés sérülésekből „betegségbe menekülő” tudattalan 
védekezés váltja ki. S minden ilyen folyamat „teremtő 
képzeletünkből” burjánzik elő. Mert a képzelet nagy varázsló. 
És öntudatlanságában fekete mágus! Érzelmeink, 
gondolataink sugárnyomásával addig irritálja valamely 
szervünket, idegrendszerünket, anyagcserénket, szívünket, 
bőrünket, mirigyeinket, míg azok először tüneteket mutatnak, 
majd valóban engedelmeskednek a veszedelmes szuggesztiónak. 
Iszonyaink zárótüzébe került szerveink, egész fizikumunk valódi 
szindrómát – betegségművet – produkál.” (A mindennapi élet 
mágiája) 

 
Ha nem igyekszünk agyon misztifikálni e szó jelentését, 

nagyon is tiszta képet kapunk mindennapi „varázslásainkról”. 
Sőt, még a fekete mágiáról is, amiről fentebb kiderült, hogy 
mindannyian élünk vele – mégpedig elsősorban saját magunk 
felé!!! 

 
 Most nézzük egy kicsit 

másként – a tarot kártya 
„Mágusának szemével”, hogy 
mi is az a mágia.  

„Ahhoz, hogy az Úton 
haladni, tapasztalni tudjon, és 
szerencsével járjon, meg kell 
ismernie a négy elemet: a tűz, 
(cselekvés), a víz (érzelmek), a 
levegő (gondolatok) és a föld 
(a megvalósítás, a voltakép-
peni teremtés) elemeket, azok 
jellegzetességeit. Ismernie kell 
őket, de nem elég csak 
kívülről. Bele kell mennie a 
tapasztalatokba (tűz), át kell 
élnie őket érzelmileg (víz), 
meg kell értenie (levegő), 
hogy végül azonosulni tudjon 

 

24. Kép: A Mágus 
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velük, mert csak így lesz képes a megvalósításra, a teremtésre 
(föld). Az Útnak nincs eleje, „vége” pedig a következő 
dimenzióba vezet. 

Ha már ismeri a négy elemet, akkor most itt az ideje, hogy 
magasabb szintre emelje. 

Árnyéktulajdonságok, amiket fénybe (tudatba) kell 
emelnie: bátortalan, még alszik, nem akar felébredni és 
tudatossá válni. Ha már ismeri a négy elemet, akkor élnie kell 
vele, de vigyázat, nem visszaélni! Ha nincs elég önbizalma, fel 
kell fedeznie önmagában a mágus tulajdonságait, aki ura a négy 
elemnek – önmagának, azaz belső és külső világának.” (Batta 
Éva Gizella: Érzelmek tarotja: A Mágus) 
 

Azt, hogy mi a fekete és a fehér mágia, mindenki tudja. De 
azért nekem volna egy kis csöndben feltett kérdésem: mi 
választja el e kettőt egymástól? Ha bármiben is beleszólunk a 
Teremtő Tervbe, az már nem lehet fehér mágia. Vagyis, ha az 
egó bármivel is próbálkozik, az már önmagában véve nem lehet 
tiszta. Ha pedig a Lélek varázsol, azt nem mágiának, hanem 
Életnek hívjuk. De ha megmaradunk Szepes Mária néni 
definíciójánál, akkor nem kétséges, hogy erőnk használatáról 
van szó. Márpedig ereje az egónak nincs, csak a Szellemnek / 
Léleknek – tehát mágiával csak Ő tud élni. Az egó kizárólag 
visszaélni tud vele. 
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Mit tehetünk magunkért? 
 

Időről – időre, amikor egy újabb előadásra vagy 
tanfolyamra akarunk menni, vagy amikor meg akarjuk venni a 
soron következő könyvet, akkor gondolkodjunk el azon, hogy 
valóban szükségünk van-e még rá? Ugyanis egy idő után kiderül 
számunkra, hogy a könyvek, az előadások, a tanfolyamok, és 
minden más, amitől spirituális fejlődésünket várjuk – 
ugyanarról szól! Ez számunkra azt jelenti, itt az ideje annak, 
hogy amit eddig tanultunk, azt most a mindennapok során 
tudatos tapasztalattá tegyük, hogy ezzel spirituális bölcsességgé 
váljon bennünk az elméleti tudás. 

Amikor egy újabb spirituális segítőt keresünk, akkor 
gondolkodjunk el ugyanezen: tudatosodásunkat mi szolgálja 
jobban? Az, ha másokra hallgatunk, vagy az, ha saját bölcsessé-
günkben, Belső Vezetőnkben bízunk? 

A tanfolyamok, 
előadások, könyvek, 
spirituális segítők 
nagyon hasznosak 
számunkra, rengete-
get segítenek az 
elméleti tudásban. 
Tartsuk azonban 
szem előtt, hogy ezek 
mind eszközök, amik 
a folyónak erről a 
partjáról átsegítenek 
minket a túlpartra. 
De ahogy átértünk, az 
eszközeinkre nincs 

többé szükség, legyen az bármilyen vallás, könyv, vagy 
tanfolyam. Ha át akarunk kelni a folyón, hajót, csónakot, vagy 
tutajt veszünk igénybe. De amikor átértünk, akkor nem visszük 
tovább a hátunkon egyiket sem! Vegyük észre, amikor már 
eldobhatjuk mankóinkat, hogy saját lábunkon haladjunk 
tovább! 
 

 

25. Kép: Megérkezés 
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A könyv végére tartogattam egy nagyon is a témánkhoz illő 
viccet, ezt szeretném most elmesélni: 

 
A feketelista 

 
Az erdőben, az állatok között elterjed, hogy a medvének 

van egy feketelistája. A farkas biztosat akar tudni, ezért elmegy 
a medvéhez, és megkérdezi tőle, hogy ő is rajta van-e a listán. 
A medve azt válaszolja, hogy igen. Mire a farkas megkéri, hagy 
menjen haza elbúcsúzni a családjától. A medve megengedi 
neki, a farkas hazamegy, elbúcsúzik, visszaérkezik a 
medvéhez, az meg kinyírja. Ugyanígy jár a róka, ő is 
megkérdezi, aztán hazamegy elbúcsúzni, vissza, és a medve 
kinyírja.  

Elmegy a medvéhez a nyuszika is, és megkérdi tőle, hogy 
rajta van-e a feketelistán. A medve válasza, hogy igen. A 
nyuszika megkérdezi: 

- És mondd medve, le lehetne törölni? Mire a medve azt 
mondja: 

- Igen. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. Kép: A feketelista 
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VII. FEJEZET 
 

A KÖNYVBEN SZEREPLŐ KÉPEK 
SZIMBÓLUMAI 

 
o Azok a képek nincsenek beszámozva, és nincs hozzájuk 

leírás, amik nem szimbólumként kerültek adott helyre, 
hanem a szöveg mellé magyarázatnak, bemutatónak. 
Vagyis az ábrára a szövegben találunk utalást. 
 

o A fedőlapon szereplő képek szimbolikája a „Bevezető”-ben 
olvasható.  
 

o A könyv lapjain lévő vízjel – az ankh – védelmi célt 
szolgál, a könyvet védi. Ugyanez a feladata a lapok felső, 
jobb sarkában a mini Mer-Ka-Ba-nak is. 

 
o 1. Kép: „Az ormokra nem hívják az embert, oda fel kell 

kapaszkodni.” (Édouard Manet) 
A képesség jó dolog. Képessége, tehetsége mindenkinek 
van valamihez. Csak kérdés, vesszük-e a fáradtságot, hogy 
kiderítsük, egyáltalán mihez van képességünk? És új 
képesség elsajátítására lépésről-lépésre van-e kitartásunk? 
Pedig miközben valami új tehetségre szert teszünk, nagyon 
sok mindent megtanulunk a teremtésről. Merthogy itt a 
Földön van lehetőségünk arra, hogy a teremtést 
folyamatában éljük meg. A megvalósulásért, a sikerért meg 
kell dolgoznunk, meg kell küzdenünk. De nem mások felett 
kell győzelmet aratnunk, hanem magunk felett! És Ön? 
Készen áll rá? 

 
o 2. Kép: Új generáció (Képek a jövőről) 

„A kristály gyermekek képviselik az emberi evolúció 
következő lépcsőfokát. Az indigó gyermekek után érkeztek. 
Küldetésük az, hogy befejezzék az indigók által elkezdett 
munkát, hogy megkezdjék a megújítás és az újjáépítés 
folyamatát.” (Forrás a függelékben) 



Az Élet spirituális művészete                                                                                        

 

130 

o 3. Kép: Eljövendő (Képek a jövőről) 
A főnixmadár az újjászületés jelképe. A mitológia szerint 
egy tojást hátrahagyva felgyújtja magát, elég és a 
hamvaiból egy új főnixmadár születik meg, aki ugyanannyi 
ideig él, mint elődje. Más leírás szerint a főnixmadár sebei 
mindig begyógyulnak, így válik a madár halhatatlanná. 
Jelképként mindenképpen azt üzeni nekünk, hogy csak 
akkor vagyunk képesek új módon élni – újjászületni – ha 
lezárjuk és hátrahagyjuk a múltat, begyógyítjuk sebeinket. 
A ház a pszichológiában a személyiséget jelenti. A képen 
lévő szürke ház pedig azt jelzi nekünk, hogy a személyiség 
már teljesen beszűkült, „beszürkült”, ideje új életet 
kezdeni. A kép összetett jelentése: a személyiség 
újjászületése. 

 
o 4. Kép: Spirituális ÚT (Ajánlás az Olvasónak) 

A háttérben lévő képen az út, a spirituális UTat jelenti, az 
előtérben pedig az árnyék és a fény küzdelme látszik. A 
henger a bibliai „keskeny utat” jelöli, ami Istenhez – 
önmagunk Isteni Lényéhez vezet. És jelenti a spiritualitás 
útját járó ember védelmét is, melyet Istentől, 
Lélektestvéreinktől és az angyaloktól kapunk. Szükségünk 
is van az összefogásra és a védelemre, mert amíg még csak 
gondolkodunk azon, hogy másképpen éljünk, addig nem 
lógunk ki a társadalomból. De amikor el is kezdünk ezek 
szerint élni, akkortól már nehezebb a dolgunk. Kevés 
kivétellel, mindenki szembejön. Ahhoz kell az ERŐ, hogy a 
szembejövők ne tudjanak elsodorni.  
Akik a spirituális Úton járnak, azok folyamatosan 
szembesülnek a „jó és rossz” közötti tudatos döntéssel is, 
amit a fekete és a fehér alak szimbolizál. 

 
o 5. Kép: Dinamikus fejlődés (Tartalomjegyzék) 

A kép két összetevőjéből az egyik – ami alul, vagyis a 
háttérben van – a Föld, a másik pedig a dinamikus kereszt. 
A kereszt az őskereszténységben egyenlő szárú volt (görög 
keresztnek is nevezik), az Univerzum középpontját jelzi, az 
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egyensúlyt. Jelképei még: Ég a Földdel, természet a 
természetfelettivel, stb. összekötve. 
A két kép „összeolvasva”: a Föld, és a rajta élő élőlények 
dinamikus fejlődését jelenti. 

 
o 6. Kép: Harmónia (Előszó)  

Mindenkinek mást jelent a harmónia és mindenki másként 
éli meg. Az egyik lehetséges helyzet, amikor vízparton a 
naplemente lenyűgöző látványa tárul elénk. Olyan, mint 
valami mesebeli szimfónia – amire a kép jobb oldalán lévő 
Napot és Holdat szimbolizáló női és férfifej utal a 
hangjegyekkel. (Érdekes, hogy a Nap és a Hold az égen 
milyen jól megférnek egymással: mindegyik teszi a dolgát. 
Csak nekünk, embereknek van gondunk: a hölgyek a Hold-
ságukkal, az urak a Nap-ságukkal nem tudnak mit kezdeni! 
Most képzeljük el, hogy a Nap és a Hold azt csinálnák az 
égen, amit mi nők és férfiak itt lent a Földön. El tudják 
képzelni, hogy mi lenne itt???) 

 
o 7. Kép: Egyéniség és egó (Bevezető) 

Figyeljük meg, hogy az égbolt a képen sötét, a kéz pedig 
fehér, ill. világos. És most nézzük meg a negatívját: a sötét 
égboltot világosnak, a világos színű kezet sötétnek látjuk! A 
könnycseppforma – amiben a kép negatívja van – azt 
szimbolizálja, hogy a fordított, negatív látásmódunk miatt 
sokat sírunk, a minket ért fájdalmak miatt. Hát csoda, ha 
nem ismerjük ki magunkat saját világunkban sem?! 

 
o 8. Kép: A sas újjászületése (I. Fejezet) 

A könyv első borítóján már találkozhattunk a fejezet elején 
megjelenő képekkel. A Nap a fényt, tudást, életet jelenti, a 
sas pedig a változás szimbóluma. Összetett jelentése: a 
változáshoz szükség van az éltető fényre. 
 

o 9. Kép: A Gyöngy (I. Fejezet) 
Ez a kép a Gyöngy Himnusz tartalmára utal. A gyöngy 
jelenti a tudást, tudatosságot, aminek a megszerzésére a 
királyfi elindult. A sárkány többféle dolog szimbóluma 
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lehet (a kínaiaknál ez mást jelent, mint nálunk). Pl.: a 
tudás őrzője, vagy az ember árnyékoldalai ugyanúgy, mint 
a félelem, melyet az embernek le kell küzdenie ahhoz, hogy 
a tudáshoz hozzájusson. Továbbá jelentheti azokat a 
keserves tapasztalatokat, melyek megélése által az ember 
hozzájut ahhoz a spirituális tudáshoz, mely által ébredetté 
lesz – igazzá válik. Jusson eszünkbe, hogy az igazgyöngy a 
valóságban is „izzadság árán” születik. 

 
o 10. Kép: Magyar gyermek (II. Fejezet) 

Szakrális Édes Hazánk gyönyörűséges szimbóluma a Szent 
Korona. Ő vigyáz – és a rajta lévő szimbólumok – minden 
születendő és megszületett magyar gyermekre. Az Ő 
védelme alatt születik, nevelődik és él minden magyar 
ember, akinek a magyarsággal is dolga van ebben az 
életében. 
 
11. Kép: Az optimista (II. Fejezet) 
A képen egy nevető száj szimbólum van és egy ember, aki 
örömmel üdvözli a Napot. Ha „csak” ennyit teszünk 
magunkért – ezzel nagyon sok mindent megoldunk! A 
nevetés ugyanis bizonyítottan gyógyító hatású. A történet 
szerint egy hölgynél rákos daganatot állapítottak meg. 
Elkeseredés és önsajnálat helyett a következő gyógymódot 
gyakorolta: egész nap csak vidám filmeket nézett és vidám 
történeteket, vicceket olvasott. A lakásából minden olyan 
embert kitiltott, akinél bármilyen negatív véleményt, 
hangulatot, beállítódást észlelt, csak azokat fogadta, akik 
vidámak voltak és együtt nevetett velük. Fél év alatt 
kigyógyult a rákból! Nem kell elhinni – ki kell próbálni! 
 

o 12. Kép: Felelősségvállalás (III. Fejezet) 
Földi szerepeink között a szülői szerep jár az egyik 
legnagyobb (ha nem a legnagyobb) felelősséggel. Nem 
véletlenül van belénk kódolva a gyermek iránti erőteljes 
vágy, hiszen, ha ez nem lenne, akkor már régen kihalt 
volna az emberiség. (Szülőtársaim tudják, miről beszélek 
.) De pl. az álmokban a gyermek szimbolikus értelemben 
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valami új dolgot, vagy az álmodó fejlődését is jelezheti. Ám 
lehet, hogy éppen azt jelenti, valakivel létre kell hoznunk, 
és „felnevelnünk” valamit. Pl.: egy könyvet, egy 
vállalkozást, stb. A kéz a cselekvést szimbolizálja, amit az 
új jövevényért vagy helyzetért teszünk, a szív pedig azt 
jelzi, hogy mindezt szívesen, szeretetből, örömmel, 
alázattal tesszük. 
 

o 13. Kép: Spirituális felelősségvállalás (III. Fejezet) 
Rendkívül „beszédes” szimbólumok vannak ezen a képen. 
Az egymást fogó kezek az összetartozást szimbolizálják, a 
Föld a mi életet adó bolygónk – Gaia – és a Magyar Szent 
Korona, ami nem szorul magyarázatra. „Összeolvasva”: 
fogjunk össze, EGYütt vigyázzunk a világunkra, és benne a 
magyarok megőrizte spirituális értékekre. 

 
o 14. Kép: Teremtés (III. Fejezet) 

A kéz a teremtést szimbolizálja, a teremtés mindig 
cselekvést jelent. A szivárvány jelentése kettős: egyszer 
jelenti a nappalt, másodszor pedig a hidat, mely a múltat a 
jövővel összeköti, de jelentheti a megvilágosodást is. A kép 
együttes értelme: a teremtéseink nyújtotta tapasztalataink 
által érjük el a megvilágosodást. 
 

o 15. Kép: Van megoldás (IV. Fejezet) 
Nézzük először külön a szimbólumokat. A könyv a tudás 
jelképe, a férfialak ebben a fekvőpózban az elkeseredést 
sugallja. A szivárvány a híd Ég és Föld között, mások 
szerint – mivel minden színt tartalmaz – az ébredettséget 
jelenti. Akárhogyan is van, ám a jelentése mindenképpen 
pozitív. A vihar elvonult, még a távolban esik az eső, de a 
férfi feje fölött már ott a szivárvány. Ő azonban nem veszi 
észre, amíg a sötétség, a kétségbeesés birodalmában van. 
Ha már nem lesznek kétségei – tudja további Útját –, 
akkor fölemeli a fejét, és látni fogja maga körül az örömöt, 
szépséget, emelkedettséget. Amikor az ember megtesz egy 
lépést, Isten mindig hozzáteszi a maga két lépését, ezzel 
segítve minket. Ha kérjük. Ha már tudunk szívből kérni. 
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o 16. Kép: Ahol a sínek összeérnek… (IV. Fejezet) 
Egy képkeretben látható, amint a vonatsínek összeérnek a 
távolban, ahol a Nap is süt már, tehát ott a távolban vár 
ránk a boldogság. De ha mindig csak arra várunk, hogy 
majd a jövőben boldogok leszünk, akkor a boldogságot 
sohasem ismerjük meg, csak a vágyakozás érzését! A 
képkeretben lévő kép azt szimbolizálja, hogy nem a 
valóságról van szó, csupán egy elKÉPzelt élethelyzetről. (A 
sínek a valóságban sose találkoznak!) Ahhoz, hogy ez 
valósággá váljék, cselekedni kell. 
 

o 17. Kép: Isten segítsége (IV. fejezet) 
A szellemi dolgokkal néha elég furcsa viszonyban vagyunk, 
az Isteni segítségről nem is szólva. Pedig a képlet nagyon 
egyszerű: ha minden emberben ott van az Isteni Szikra, 
akkor alkalomadtán bármelyikünk segíthet a másiknak, 
mint pl. a kisfiú a fejezet elején lévő történetben. A szívből 
jövő – tiszta – segítség mindig Istentől jön, a fejből jövő 
pedig mindig az egótól – és az már szennyezet, bármilyen 
jó szándékúnak látszik is. 
Ha ránézünk a képre, az első benyomásunk az, hogy 
milyen sok ember van rajta, akik mind, a 2. történetben 
szereplő papnak a segítségére siettek. De az ő egója, valami 
mást várt, és inkább meghalt, semmint feladta volna 
elképzelését – jelen esetben – Isten segítségéről!!! Vajon 
hányan vagyunk ezzel így mi is? 
 

o 18. Kép: Az EzoTaro Számmisztika® logója (V. Fejezet) 
A képen két, számokból „épített” alak látható. A fordított 2-
es a „fiú”, a másik alak a fordított 4-es „szoknyában” a 
„lány”. Az, hogy számokból vannak felépítve a figurák, 
jelzi, hogy mindannyian így vagyunk összerakva: 
különböző minőségekből. Mindannyiunkban minden 
számminőség szerepel, csak abban különbözünk, hogy 
melyik minőségből van több vagy kevesebb. A két alak 
pedig azt jelzi, hogy ezek a számok kapcsolódnak 
egymáshoz, a személyiségen belül ugyanúgy, mint a 
személyiségek között.  
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o 19. Kép: A számok kapcsolatai (V. Fejezet) 
A két szám között, faágon ülő bagoly jelzi, hogy ha a 
számminőségek kapcsolódása bölcsességen alapul, akkor 
az ilyen kapcsolatot már a szeretet táplálja – amit a szív 
jelez. 

 
o 20. Kép: Illúzió (V. Fejezet) 

Sokszor nem a valóságot látjuk (a képen a 25-ös szám jelzi 
a valóságot), mert nem fogadjuk el a kellemetlen, 
fájdalmas dolgokat. Ehelyett inkább megpróbálunk a 
pozitív dolgokra koncentrálni, azokat fölnagyítani. Ekkor 
azonban a valóság megváltozik, már nem ugyanaz többé, 
mert az egyensúly fölborult a két pólus – a jó és kellemes, 
valamint a rossz és kellemetlen – között. És létrejön egy 
valótlanság, képzet, ami csak a mi agyunkban létezik (a 
képen a 78-as szám). Így lesz a 25-ből 78 és a valóságból 
álom – melyből rendkívül keserves az ébredés. 
 

o 21. Kép: Egérszív (VI. Fejezet) 
A kép egyértelmű: a történetet „meséli” el. A rózsaszín 
felhő az egér álma, amit a varázsló – akit a varázslósüveg 
jelképez – teljesít. Lelki fejlődésünk közepette nagyon 
sokszor szeretnénk sürgetni az időt (már amikor éppen 
nem túl kellemes dolgokat élünk meg), mert már 
szeretnénk itt vagy ott lenni, ill. nekünk már itt vagy ott 
kéne lennünk. Ilyenkor a türelmetlenségtől elveszítjük a 
tisztánlátásunkat, és nem látjuk, hogy egérszívvel akarunk 
végrehajtani olyan dolgokat, amire csak a párduc erejével 
leszünk képesek. 

 
o 22. Kép: Ezotéria (VI. Fejezet) 

A képen a könyvek szimbolizálják azokat a titkos 
tanításokat, melyekre az ezotéria épül. A mécses – mint a 
tűz mindenhol – itt is a fényt jelenti, mely megvilágítja 
tudattalanunkat, hogy tudatossá váljék és magunkhoz 
tudjuk ölelni árnyékrészeinket, elfogadván önmagunk 
teljességét. 
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Egy korszak lezárul, és ilyenkor eluralkodik a káosz. Ez az 
új éra velejárója, amikor a régi MÁR nem működik, az új 
MÉG nem. Számmisztikailag ez a nullának felel meg, egy 
olyan minőségnek, amiben benne van – szó szerint is a 
Mindenség – mindaz, ami még nem nyilvánult meg. Most 
forr a világ, és hamarosan kiforrja önmagát. Amikor 
elegendő számú ember változik meg belülről, és már mást 
sugároz kifelé is, összekapcsolt, összefonódott egységes 
erejével, akkor egyszer csak véget ér a mostani agónia. A 
végső tánc, a haldokló egókból álló társadalom 
szétmosódó, őrült, vad tánca, melyet az önmagával való 
meghasonlás kínjában lejt utolsó leheletéig… És akkor 
fölkel a Nap. Az Új NAP, az ÚJ KOR. 
 

o 23. Kép: Lélekvándorlás (VI. Fejezet) 
A reinkarnációnak megvan a magyar megfelelője: 
Lélekvándorlás. Ez jobban kifejezi a lényeget, mivel nem az 
újraszületések sorozatán van a hangsúly, hanem a Lélek 
fejlődésén. Ahogyan a Lélek vándorol egyik testből a 
másikba, mindig más eseményeket él meg. Ha ezt a 
kifejezést használjuk, sokkal közelebb kerülünk a 
lényeghez, a valósághoz, mert nem „szabdaljuk fel” a 
folyamatosságot! Íme, a mi szakrális Édes Anyanyelvünk!!! 
És az is jó, ha megszokjuk, hogy a valóságban nincs idő, 
minden „most” történik. Így az életminőség kifejezés is 
jobban tükrözi a valóságot, mint az „előző élet”. 
Gyanítom, hogyha közel kerülünk ismét magyar 
nyelvünkhöz, bírjuk mélységét, akkor a megvilágosodás is 
„kézzel fogható” közelségbe kerül. 
A képen az látható, amint a fiatalember előtt egy másik 
életminősége pereg, amikor harcos volt.  
 

o 24. Kép: Mágus (VI. Fejezet) 
A képen az Érzelmek Tarotja 22 nagy arkánumának egyik 
lapja látható, A Mágus. Ez az első lap, ami azt sugallja, 
hogy minden a mágiával kezdődik. Akár hétköznapi 
értelemben is gondolhatunk rá! Hiszen minden egy 
gondolattal indul. A kőr – amin a máguslány áll – jelképezi 
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a 4 elemet: a tüzet, vizet, levegőt és földet. Ezek egy egészet 
alkotnak, ezt jelzi a kőr. A feje felett a végtelen szimbóluma 
látható. Ez jelenti, hogy aki a 4 elemet uralja, annak 
végtelen lehetőségek állnak rendelkezésére a teremtésben. 
Az, hogy ez mit jelent a hétköznapok gyakorlatában, a 
kártya melletti szövegben olvasható. 
 

o 25. Kép: Megérkezés (VI. Fejezet) 
A partra húzott üres csónak jelzi, hogy utasa megérkezett 
és kiszállt, elindult útjára. A kép érdekessége, hogy nem 
tudjuk, vajon az utas most indul – és majd jön – vagy 
megérkezett – és már elment. Minden attól függ hol 
vagyunk, vagyis honnan hová tartunk, mi a célunk? Ezen 
érdemes elgondolkodnunk! 
 

o 26. Kép: Feketelista (VI. Fejezet) 
Csak egyetlen kérdés merült fel bennem, amikor először 
meghallottam a viccet. Ez az egy azonban fenekestől 
fölforgatta a lelkivilágomat: Vajon hányszor vállaltam 
szükségtelen kellemetlenséget, fájdalmat, betegséget csak 
azért, mert valamit nem mertem kimondani, 
megkérdezni?! És Ön? 
 

o 27. Kép: Spiritualitás (Utószó) 
Ismét előkerült a spiritualitás fogalma. De hát ezen nincs 
mit csodálkozni, hiszen most az elhanyagolt, hiányzó 
részünket kell újra felfedeznünk. 
A képen mind a 4 elem szerepel: süt a Nap (tűzelem), a 
távolban domboldal látszódik zöld növényekkel, a közelben 
pedig szinte fehér a homok a tengerparton (földelem). A  
víztükör sima, nincsenek nagy hullámok (vízelem), és 
természetesen a levegő (elem) jelen kell, hogy legyen – 
nélküle nincs élet! Aki ezt a 4 elemet uralja, az a 
mindennapos kínlódás fölé tud emelkedni, amit a létra 
szimbolizál. A Nap pedig nem csak meleget, de fényt, azaz 
tudást is ad – lépegethetünk fölfelé, a tudatosság irányába. 
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UTÓSZÓ 
 

Sok mindenről esett már szó ebben a könyvben, de ahhoz 
képest, ami jelenleg a mindennapokban található az ezotéria 
palettáján, nagyon kevés. Nem tehetjük és nem is törekedtünk a 
teljességre, részint azért, mert lehetetlen vállalkozás lenne, 
másrészt azért, mert az Olvasó számára is feldolgozhatatlan 
információmennyiségről lenne szó. A kiragadott példákon 
keresztül azonban – ha valaki végigolvassa a könyvet – le lehet 
vonni általános tanulságokat. Kiegészítésként még néhány 
gondolat. 

Az első és legfontosabb, hogy minél több információt 
gyűjtsünk be arról a szakmáról és emberről, akitől, amitől 
segítséget remélünk. 

Ennek egyik legkönnyebben elérhető módja az internet. 
Ma már a legtöbb embernek – foglalkozástól függetlenül – van 
saját honlapja, weboldala. Először itt érdemes körülnézni, mert 
mindenképpen szerzünk valami benyomást.  

Érdeklődjünk ismeretségi körünkben, hogy nem volt-e 
valaki már az általunk kiválasztott személynél! Azonban éljünk 
fenntartással, mert lehet, hogy ismerősünknek nem volt 
szimpatikus, ami nem jelenti azt, hogy kiválasztott potenciális 
segítőnk hiteltelen lenne. 

Miután megkaptuk, vagy megtaláltuk valakinek a 
telefonszámát, a következő lépésben felhívjuk időpont 
egyeztetésre. A hangból is le lehet vonni következtetéseket, még 
talán jobban eligazítanak minket, mint a szemünk, mert nincs 
kép előttünk, így „minden figyelmünket a hallásunkba sűrítjük”. 

Mielőtt elmennénk a megbeszélt találkozóra, előtte 
igyekezzünk ráhangolódni egy semleges lelkiállapotra, hogy 
megfelelő nyitottsággal közelítsünk az ember, és a helyzet felé. 

Ha már ott vagyunk – fenntartva ezt a semleges állapotot – 
fordítsunk minél több figyelmet arra az emberre, akitől 
segítséget várunk, és arra a környezetre, amiben fogad 
bennünket: a tárgyakra, könyvekre, növényekre, arra, hogy a 
helyiség komor, sötét vagy világos, derűs, stb. Közben erősen 
figyeljünk befelé, hogy milyen érzéseink vannak a 
tapasztaltakkal kapcsolatban. Ha bármiért, csak egy kicsit is 
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kellemetlenség érzetünk van, röviden, de udvariasan 
köszönjünk el és távozzunk. Ha azonban kellemes érzésünk van, 
akkor engedjük el magunkat, és hagyjuk a segítő embert 
érvényre jutni. 

Az első alkalommal teljesen természetes egy bizonyos fokú 
bizalmatlanság – pláne, ha teljesen idegen emberről van szó, és 
nem ajánlás alapján kerestük fel a segítőt. 

Szakmai tudására nem áll módunkban rálátni, ezért a 
segítség hatása később fog majd jelentkezni – akár pozitív, akár 
negatív a következmény. Azonban a legfontosabb – amiről már 
korábban is szó volt –, hogy amikor távozunk, lemerültünk, 
vagy feltöltődtünk energiával? Levertek vagyunk, vagy 
energikusak? EBBŐL MINDEN KIDERÜL! Ha azt érezzük, hogy 
„ide nekem az oroszlánt is”, akkor biztosan jó helyen jártunk. 

 
Végül még néhány szó a spiritualitásról, amiről mindenki 

másképp gondolkodik, másképp értelmezi. 
A legtöbb tévedés abból adódik, hogy azt gondoljuk, ez 

valami olyasmi, mint a vallás: vannak a vallásosan élő és 
gondolkodó emberek és vannak azok, akik világias életet élnek 
és így is gondolkodnak. Ezt a kettőt pedig hogyan lehet 
összeegyeztetni? 

Ez egy óriási tévedés, hiszen a spiritualitás nem egy 
vélemény vagy egy gondolkodási forma, hanem maga az ÉLET 
és az azzal együtt, abban élő Szellemi maggal rendelkező Lélek-
Ember, hiszen ő maga is az ÉLET része. A spirituális ember nem 
csak vasárnap 10-12 óráig spirituális, amíg a misén van, hanem 
spirituálisan él a nap 24 órájában. Ez nem egy ruha, amit 
fölveszünk és leteszünk. Ez mi MAGunk vagyunk EGYesével, és 
EGYütt is!!! 

A spiritualitás alapszinten azt jelenti, hogy letesszük 
romboló hajlamainkat, ami az elkülönülésből adódik, és ami 
minden gondolatunkat, érzésünket és cselekvésünket áthatja. 
Ezzel szemben tudatosan azon munkálkodunk, hogy 
átlényegüljünk abba a világba, ahol egész lényünkkel az építést 
szolgáljuk, aminek mozgató ereje nem más, mint a Szeretet. 
Amíg az elkülönült ember félelemben él, addig a Szeretetben élő 
ember harmóniában magával, másokkal és az Univerzummal, 
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Istennel, az Eggyel – ki hogyan nevezi Eredet Hazánkat, 
Szellemvilágunkat. Spirituális képességeink igazából csak ekkor 
kezdenek kinyílni, ami teljesen logikus és érthető. Hiszen az 
ember, aki még tudattalan a testén kívüli világra, nem is lehet 
képes arra, hogy ezekből a magasabb dimenziókból 
információkat közvetítsen. Itt van nagy szerepe annak, hogy 
valaki emberileg „hol tart?” EMBER, Ember vagy ember?! Akit 
még a félelem és önzés hajt, az legfeljebb az egójának hangját 
hallhatja, de semmiképpen a tiszta spirituális, szellemi 
információkat. Ám minél tisztábbá kezd válni valaki, annál 
inkább meghallja, veszi azokat, amelyek magasabb tudati 
szintekről érkeznek.  

Amikor spirituális segítséget akarunk kérni, akkor 
mindenképpen az lesz a döntő, hogy aki adja, mit tud adni: 
félelmet – és az ebből adódó uralkodási vágyat, pénzéhséget, 
stb. –, vagy szeretetet – és az ebből adódó elfogadást, 
felemelést?! 

 
Kívánom, hogy gyönyörűséges ÚTon járjon, ahol ez a 

könyv kellemes és hasznos útitársa lesz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. Kép: Spiritualitás 
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22 TÖRTÉNET 
 
 

18 történet és vers van a 
kötetben, de a végére idekíván-
kozott még 22. Ennek oka, hogy 
nagy részét e-mailben kaptam, és 
szeretném, ha még többen 
hozzájutnának ezekhez a 
felemelő, szívet-lelket melen-
gető, tanulságos, simogató tör-
ténetekhez.  

Amikor fáradtak, betegek 
vagy bosszúsak vagyunk, nem túl 
magasan szárnyalunk, rezgünk – 

ilyenkor érdemes elővenni ezeket a történeteket, mert segítenek 
visszatalálni középpontunkba, hogy újra megleljük a békét, 
harmóniát és derűt. 

 
 

1. 
A bölcsesség titka 

 
 Egyszer egy fiatalember megkereste Szókratészt, és 

megkérdezte, hogyan tehet szert bölcsességre. Szókratész 
megkérte a fiatalembert, hogy menjenek be a közeli tóba. 
Amikor a víz négy láb mély lett, Szókratész hirtelen megragadta 
a fiatalembert, a víz alá nyomta, és ott tartotta. Az úgy gondolta 
először, hogy az egész csak vicc, és nem állt ellen. 
Ám mikor már percekig a víz alatt volt, kétségbeesetten 
kapálózni kezdett, hogy egy kis levegőhöz jusson. Végül 
Szókratész elengedte őt. Miközben a másik prüszkölt és levegő 
után kapkodott, a görög bölcs ezt mondta neki: „Ha ugyanolyan 
erősen vágysz a bölcsességre, mint a levegő után, akkor 
semmi sem állíthat meg, hogy a birtokába juss.” 
(Ismeretlen szerző) 
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2. 
A kisfiú és a pillangó 

 
Egy kisfiú sétált hazafelé, és egy fa mellett talált egy 

bebábozódott pillangót. Megfogta, és boldogan hazavitte, hogy 
megfigyelje a pillangó kikelését. Az egyik nap meg is jelent egy 
kis rés a bábon. A kisfiú órákon át kíváncsian nézte, ahogy a 
pillangó azon a kis lyukon próbálja magát átpréselni és 
küszködik azért, hogy végre kiszabaduljon. Ez egy ideig ment is 
neki, de néhány óra után teljesen kifulladt és úgy tűnt végleg a 
bábjában reked. 

A kisfiú megsajnálta, és egy kis körömvágó ollóval felvágta 
a báb egy részét, hogy segítsen a pillangónak. A pillangó 
könnyedén ki is szabadult. A bábjából frissen kiszabadulva 
duzzadt teste volt és kis fonnyadt szárnyai. A kisfiú tehát boldog 
érdeklődéssel várta, hogy a pillangó kitárja a szárnyait és 
színeit büszkén közszemlére téve belefogjon a rövid kis 
életébe. Sokáig várt, de hiába. 

A szerencsétlen pillangó a duzzadt testével és a fonnyadt 
kis szárnyaival csak esetlenül bukdácsolt. A kisfiú pedig nem 
értette, hogy miért nem repül. Szomorú egy nap volt az. És a 
kisfiú egy életre megtanulta, hogy a pillangónak szüksége van a 
küzdelemre, hogy a szárnyai megteljenek élettel. Mert 
miközben átküszködi magát a kinyíló bábon, a testnedvei egy 
részét a szárnyába préseli. Ezért lesz képes repülni, amikorra 
végre elnyeri a szabadságát.  
(Ismeretlen szerző) 
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3. 
A gyógykezelés 

  
Az orvos csalódottan rázta meg fejét. Betegén a javulás 

legkisebb jele sem látszott. Immár tíz napja, hogy az idős úr 
semmiféle gyógykezelésre nem reagál. Teljesen elhagyatottan 
feküdt a kórházi ágyon, úgy tűnt, ereje sincs már, hogy életéért 
küzdjön. Elfáradt, beletörődött sorsába. 

A következő napon az orvos ismét megrázta a fejét, ám 
ezúttal az őt ért meglepetéstől. Az idős úr minden életfunkciója 
a normális értéket mutatta. Párnájára támaszkodva ült az 
ágyon, teljesen visszanyerve egészséges színét. 

- Mi történt Önnel? – kérdezte az orvos. – Tegnap már 
teljesen feladtuk a reményt, most pedig minden tökéletesen 
működik. Mi történt? 

Az öregúr mosolyogva bólintott: 
- Igaza van, doktor úr, tegnap valami történt: meglátogatott 

az unokám, aki azt mondta nekem: „Ó, nagypapa, haza kell 
jönnöd, gyorsan, mert elromlott a biciklim”. 
(Bruno Ferrero) 
 
 

4. 
A kertész és a halál 

 
Az agrai maharadzsának a kertésze hajnalban beront a 

maharadzsa szobájába: 
- Uram add gyorsan a leggyorsabb lovaidat, menekülnöm 

kell.  
- Miért, mi történt? – kérdezi a maharadzsa.  
- A kertedet gondoztam hajnalban és a halállal 

találkoztam. A halál fölemelte a karját és megfenyegetett 
engem. Add a lovaidat, estére talán már Delhibe érek, és ott 
elbújok a milliónyi ember között a halál elől.  

- Vidd a lovakat – mondja a maharadzsa.  
A maharadzsa is kimegy a délelőtt folyamán a kertbe, ő is 

találkozik a halállal. Azt mondja a maharadzsa:  
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- Te halál! Miért ijesztgeted te az én kertészemet?  
- Uram! – mondja a halál – én nem ijesztgettem a te 

kertészedet. Csak fölemeltem a karom csodálkozásomban, 
mert tudomásom szerint ma este Delhiből kell őt elvinni. Hogy-
hogy még itt van? 
(Ismeretlen szerző) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
Hamvas Béla: A madarak éneke 

 
Azután nemsokára, hogy a nap a Bak jelébe lép s a téli 

mélypont után ismét emelkedni kezd, január első napjaiban, a 
cinke szólal meg először. Van úgy, hogy a napfényre szól, van 
úgy, hogy az olvadásos időre. Ugyanakkor a szarka is elkezd 
csörögni. A cinege későbben kezdi, de gyertyaszentelőkor már 
hallani. Sokszor hetekre újra elhallgatnak. A tavasz első jelére, 
a márciusi langyos esőre már a rigó is elkezdi. Eleinte csak a 
hangját köszörüli. Sajátságos halk, de éles hangja van ilyenkor, 
mintha valaki fejhangon rövidet ásítana: csőrét kitátja és aprót 
sikolt. Rendesen olyankor, ha a levelek közt ugrál, kukacot 
keres, megáll, megélesíti torkát és eszik tovább. Március végén 
a rigó nők Perzsiából visszatérnek férjeikhez és 
vőlegényeikhez, akik a telet itt élték át. Akkorra a rigó, ha nem 
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is kifogástalanul és folyékonyan, de már énekel. A fülemile csak 
áprilisban kezdi, néha csak gyümölcsvirágzás után. 

Azt mondják, hogy az énekesek július elején hallgatnak el, 
amikor a kicsik a tojásból kikeltek. Nincs idő énekelni, az 
apróságoknak kosztot kell gyűjteni és hordani. Csakugyan július 
első tíz napjában elhallgat a fekete, az énekes rigó, a fülemile, 
a kakukk, a tengelice, a cinke. Nem is szólal meg már, csak 
néha, szeptember közepe táján. Az erdei pacsirta kivétel. Néha 
egész nyáron hallani, de szeptemberben biztosan, még október 
elején is. Akkor beáll a csend és az erdő néma. 

Májusban történt, hogy egy napon a hegyek közé mentem. 
A völgyben, ahol laktam, a sűrű bozótban, a nyirkos 
vízmosásban, sok madár lakott. A madarak énekét előbb is 
csodáltam, de csak úgy, mint a virágos rétet, amelyen elbűvölt 
az egész, de az egyes növényeket nem láttam. Abban az 
évben, jól emlékszem rá, egy rigóra figyeltem fel. Ugyanazt a 
dalt többször énekelte. Három ütem volt az egész, félig 
önkívületben énekelt szenvedélyes és diadalittas hangokat. Ez 
volt az, ami megragadott. A ház lépcsőjére ültem és figyeltem. 
Csakugyan, most ismét ugyanazt mondja. Hősies kiáltás volt. 
Valamilyen heroikus szimfónia főmotívuma lehetett volna. 
Lekottáztam. Ez volt a döntő pillanat. 

Megértettem. Megértettem a madár énekét, és 
megértettem, hogy Orpheusz dalára a madarak miért figyeltek, 
és megértettem, hogy Szent Ferenc a madaraknak prédikált. 
Egyszerre magától értetődő lett számomra, hogy a madarak 
éneke nemcsak művészet és zene, hanem értelmes beszéd és 
gondolat is, mint az emberi nyelv, csak szebb. A kis Akhilleusz, 
ahogy a feketerigót magamban elneveztem, három ütemben 
elmondta nekem hősi szívének minden titkát, sorsának heroikus 
misztériumát, s nagy tette elragadtatását, a szenvedélyes és 
önfeláldozó lendület természetfölötti szépségét. 

Sohasem hittem volna, tűnődtem akkor, mint akit 
váratlanul mélységes tudásba avatnak be, sohasem hittem, 
hogy egy feketerigó ezt tudhatja. Azóta tudom, hogy tud mást 
is, különbet is. Hallottam egyet, a víz partja mellett a füzesben 
lakott, aki olyan mozarti gráciával énekelt olyan mozarti dalt, 
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amilyen bűbájosan gyengéd és 
könnyű Mozart nem volt soha, s 
talán nem is tudott volna lenni. 
Hallottam azt, akit "Elíziumi 
madár"-nak neveztem el; azt a 
biztos, személyes tapasztalati 
élményt, amit az ő művészetében 

az Üdvözültek Kertjéről kaptam, sehol másutt nem találtam. 
Dante Paradicsomában Beatrice vállán énekelhettek így a 
madarak. Az Édenkertben a bűnbeesés előtt, mikor az őzek a 
tigrisekre hajtották fejüket, és úgy aludtak, ott énekelhettek így 
a madarak. A világ teremtésének hajnalán, az angyalok dicsőítő 
égi éneke lehetett ilyen átszellemülten tündöklő s ilyen 
boldogan elragadtatott. S végül hallottam egyet, aki nevetett, 
hangosan, énekelve, csillogva nevetett, ahogy csak az tud 
nevetni, aki olyan, mint a nap, egész egyszerűen lényének 
közvetlen értelme és tartalma volt ez a nevetés. 

 Szenvedélyesen kerestem a fekete rigókat. De közben 
megismerkedtem a tengelicével, a vörösbeggyel, a cinegével, a 
sárgarigóval, a mezei pacsirtával és az erdei pacsirtával. Itt 
ismét meg kell állanom. 

Ugyanott a völgyben, bár egy, vagy két évvel később, egy 
éjszaka történt, hogy a madár hangjára felébredtem. Mintha 
még álmomban hallottam volna, mert nem volt benne semmi 
valószerű. Egészen anyagtalan, kimondhatatlanul mély és 
fájdalmas ének volt. Nem is hittem el, hogy hallom. Másnap 
keresni kezdtem. Nem találtam. Csak ősszel hallottam újra. Ott 
ült a szőlőkarón, és ugyanazt énekelte. Késő délután volt, 
szüret előtt. Azóta ismerem. Rendesen hat hangot énekel, 
hangsorszerűen lefelé, de kromatikus trillákkal, egyre süllyedő 
sorban, ahogy a vízcsepp az egyik kőről hull a másikra. De 
hogy ebben az egyre mélyebbre hulló kromatikában milyen 
szívet tépő fájdalom van, s e fájdalomban milyen édes, 
álomszerű szépség, azt csak akkor lehetne elmondani 
valahogyan, ha az ember a földre tudná magát vetni, és 
keservesen elkezdene sírni, keservesen, értelmetlenül, a 
fojtogató fájdalomtól elárasztva, felszabadultan és boldogan. 
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A fülemilét értettem meg a legkésőbb. Minden madár csak 
metafizikusan, vagyis az emberen túlról érthető. Onnan, 
ahonnan Orpheusz vagy Szent Ferenc értette meg őket. A 
fülemile megértéséhez még egy kis lépéssel tovább kell menni. 
Wordsworth vagy Shelley vagy Keats, vagy a többi költő 
fülemile-költeménye a valóságot nem fedi. Aki a békét nem 
ismeri, az a fülemilét nem értheti. Ezért fiatal ember csak 
csodálhatja. Csak ha a szenvedélyek kiégtek, s már az öröm és 
a szenvedés kora teljesen elmúlt, csak, ha az ember már nem 
akar önmagától és önmagának semmit, és fejét megbékülten 
Isten tenyerébe hajtotta le, csak, ha az emberben felébredt a 
honvágy az Én-telen világba végleg visszatérni, csak akkor 
hallja meg, hogy a fülemile mit és miért énekel. 

A dalban nincs fájdalom vagy szenvedés, nincs hősi erő 
vagy nevetés, nincs öröm, nincs diadal. Amikor az ember az 
életen túljutott, s már nem akar semmit, az egyetlen, ami még 
foglalkoztatja: várakozom, amíg hívnak, s addig imádkozom. A 
várakozásnak ez a nyugodt, csendes, megbékült imája, ez a 
fülemile dala, ez a mártírdal, kristálytiszta várakozás a halálra 
és a túlvilágra, - búcsú a szépséges földtől, az édes élet 
mámorától, és kérés az éghez, hogy eressze be. 

Sokáig csak a búcsút hallottam, és nem ment a fejembe, 
hogy miért van. Az ember először, rendesen, a negatívumot 
érti, és nem tudja elgondolni, mi ez, amíg nem ismeri meg a 
hozzátartozó pozitívumot. Tudtam, hogy búcsúzik, azt is 
tudtam, hogy mitől. Szomorúnak találtam, és egy kicsit 
indokolatlannak. Aztán egy nyáreleji délután, már ahhoz az 
időhöz közel, amikor egészen elhallgat, egyetlen hangjából 
megértettem. Ez a kicsiny madár a túlvilágra kéredzkedik. Nem 
valamilyen tudós indokolással, ahogy még a legtisztább szívű 
ember is tenné. Úgy kéredzkedik, ahogy egy kisgyerek az anyja 
ölébe, de még egyszerűbben, mert nem védelmet keres, nem 
boldogságot, nem örömet és nem megnyugvást. Olyan 
egyszerű ez, amilyen egyszerű csak egy madár lehet, amikor 
énekel. Nem halálvágy ez, egyáltalán nem. A fülemile nem 
tudja, mi a halál. Az élet után nem a halál következik, hanem a 
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túlvilág. Honnan tudja? Milyen jó lenne Istent ilyen közelről és 
bizalmasan ismerni, mint ez a kis madár. 
(Hamvas Béla) 

 
 
 

6. 
La Fontaine: A molnár, a fia meg a szamár 

 
Szegény volt a molnár, s nyakán élt a fia. 

Egyetlen szamarát el kellett adnia. 
Hogy kényes bokáit kőben meg ne zúzza, 

lábainál fogva fölkötik egy rúdra, 
vállukra veszik, és mennek a teherrel, 

a molnár és fia. Szembejön egy ember, 
s elkezd hahotázni:"Viszik a szamarat! 

Nem a csacsi hármuk közt a legszamarabb!" 
Hallja ezt a molnár."Némi igazsága 

van a jó embernek - mondja. - Mégse járja, 
hogy míg mi izzadunk, ez rúdon hintázzon. 
Coki, szürke!" - mennek: fiú a szamáron, 

s csak úgy gyalogszerrel utánuk a molnár. 
"Nézd a lapajt! - szól egy szemközt jövő polgár - 

pöffeszkedik fönn a csacsiján, és hagyja, 
hogy gyalog kullogjon utánuk az apja!" 

"Így igaz" - gondolja a fiú, leszállva 
maga helyett apját ülteti szamárra, 

s ő utánuk ballag. - Szól megint egy ember: 
"Nem szégyell így bánni egy szegény gyerekkel! 

Maga szamáron jár, s fia holtra fárad!" 
"Igaz" - szól az öreg, s hátraint fiának, 

üljön föl mögéje. Így kocognak most már 
egy szamáron ketten: fia meg a molnár. 
Mennek egy darabot. Jön valaki ismét. 

"Nézzétek! - kiáltja. - Milyen eszenincs nép! 
Szerencsétlen jószág! Hogy is nem sajnálják? 

Addig hajszolják, míg betörik a hátát." 
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Leugrik a fiú, lesegíti apját, 
a csacsi vidáman ugrándozik. Hagyják, 

hadd élje világát, mórikáljon, fusson. 
Szaporán lépkednek utána az úton. 

Újra jön egy ember. "Szavamra! - kiáltja - 
úgy látszik, a világ a bolondját járja: 

úrrá lett a szamár, kedvére poroszkál, 
s lohol a nyomában fiastul a molnár!" 
Erre már a molnárt elfogja a méreg. 

"Bolond, ki megfogad minden szóbeszédet! 
Nem érdekel eztán senki fecsegése. 

Mától nem adok, csak a magam eszére." 
(Fordította: Rónay György) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 
A piros golyók 

 
A nagy depresszió évei alatt egy dél idahoi falucskában 

laktam. 
Reggelenként megálltam Miller úr zöldséges standja előtt, 

hogy az éppen szezonban levő zöldségből, gyümölcsből 
vásároljak. Az étel és a pénz igen kevés volt abban az időben, 
ezért sokszor cseretárgyakat ajánlottak fel a vásárlók az áruért. 
Egyik nap Miller úr egy zsák krumplit pakolt nekem, amikor 
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észrevettem egy nagyon sovány kisfiút, aki szakadt, de tiszta 
ruhában epekedve nézte a zöldbabot. 

Kifizettem a krumplimat, de közben engem is megragadott 
a gyönyörű zöldbabos kosár látványa. Miközben azon 
gondolkodtam, hogy vegyek-e belőle, végighallgattam Miller úr 
és a rongyos ruházatú kisfiú beszélgetését. 

- Hello Barry, hogy vagy? 
- Hello Miller úr. Jól, köszönöm jól. Csak csodálom a 

babot... nagyon jól néz ki. 
- Nagyon finom is. Hogy van az anyukád? 
- Erősödik, napról-napra erősödik. 
- Az jó. Segíthetek valamiben? 
- Nem uram. Csak csodálom a babot. 
- Szeretnél belőle hazavinni? 
- Nem uram. Nincs mivel fizetnem. 
- Nos, mid van, amire elcserélhetném a babot? 
- Csak egy üveggolyóm van. 
- Tényleg? Hadd nézzem csak. 
- Tessék, itt van. Nagyon szép. 
- Igen, azt látom. Hmmm, csak egy baj van, ez kék és én a 

pirosat szeretem. 
Van esetleg egy piros üveggolyód otthon? 
- Nem egészen... de majdnem. 
- Mondok én neked valamit. Vidd haza ezt a zsák babot és 

mikor legközelebb erre jársz, hozd magaddal a piros 
üveggolyódat, hogy megnézhessem. 

- Rendben van. Köszönöm Miller úr. 
Miller asszony, aki a közelben állt odajött hozzám, hogy 

segítsen Egy mosollyal így szólt: 
- Van még két ilyen fiúcska ebben a faluban, mindhárman 

nagyon szegényes körülmények között élnek. Jim szeret velük 
üzletelni babért, almáért, paradicsomért, vagy ami éppen van. 
Amikor visszajönnek a piros üveggolyóikkal – és mindig 
visszajönnek – Jim úgy dönt, hogy mégsem tetszik neki a piros, 
hazaküldi őket egy zsák valamilyen zöldséggel, és azzal, hogy 
hozzanak valamilyen más színű üveggolyót, narancssárgát 
például. 
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Mosolyogva jöttem el az árusbódétól, teljesen meghatódva 
Miller úr tettén. 

Nem sokkal később Colorado államba költöztem, de soha 
nem feledtem ennek a férfinak a „csere” üzletét. Aztán eltelt jó 
néhány év. Nemrégiben látogatóban jártam Idaho államban, és 
felkerestem néhány barátomat abban a régi kis falucskában. 
Mikor megérkeztem hallottam, hogy Miller úr meghalt és pont 
akkor van a temetése. Mivel a barátaim el szerettek volna 
menni a temetésre, hát én is velük mentem. Mikor 
megérkeztünk a ravatalozóba, beálltunk a sorba, hogy a halott 
hozzátartozóival együtt részvétünket kifejezhessük Miller 
asszonynak. Előttünk a sorban állt három fiatalember. 

Egyikőjük katonai egyenruhában volt, a másik kettő pedig 
fekete öltönyben, igen elegánsan volt felöltözve. Mikor rájuk 
került a sor Miller asszonyhoz léptek, aki mosolyogva nézet 
rájuk férje koporsója mellől. Mindhárom fiatalember megölelte, 
és megpuszilta az asszonyt, beszéltek vele pár szót, majd a 
koporsóhoz léptek. Az asszony lágy, könnyes kék szemei 
követték lépteiket, amint ők egyenként megálltak egy pillanatra 
a koporsónál, megfogták a halott kezet, majd tovább indultak. 

Mindhárman szemeiket törölgetve hagyták el a ravatalozót. 
Mikor ránk került a sor, elmondtam Miller asszonynak, hogy ki is 
vagyok, és megemlítettem neki azt a régi történetet, amit mesélt 
nekem három kisfiúról és az üveggolyóikról. Csillogó szemekkel 
megfogta kezemet, és odavezetett a koporsóhoz. 

- Az a három fiatalember, akik épp ön előtt voltak, az a 
három kisfiú, akikről akkor meséltem. Épp most mondták el, 
hogy mennyire értékelték, ahogy Jim bánt velük. És most végre, 
hogy Jim már nem tudja meggondolni magát a színt vagy a 
méretet illetően, eljöttek, hogy kifizessek tartozásukat. Soha 
nem voltunk gazdagok ezen a földön, de biztos vagyok benne, 
hogy Jim ebben a pillanatban a leggazdagabb embernek 
tartaná magát. 

Ekkor szerető gyengédséggel felemelte az élettelen 
ujjakat. A férje keze alatt három fényes piros üveggolyó pihent. 

 
(Ismeretlen szerző) 
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8. 
A Szeretet telepítése 

 
Ügyfélszolgálat:  
- Igen, miben segíthe-tek? 
Felhasználó:  
- Hát, hosszas megfon-tolás után úgy döntöttem, installálni 

fogom a Szere-tetet. Végig vezetne kérem a folyamaton? 
Ügyfélszolgálat:  
- Rendben, szívesen segítek. Készen áll az indulásra? 

Felhasználó:  
- Hát, nem vagyok egy 

műszaki zseni, de azt hiszem, 
készen állok. Mit kell először 
tennem? 

Ügyfélszolgálat:  
- Első lépésként nyissa 

meg a Szívét. Megtalálta a 
Szívét? 

Felhasználó:  
- Igen, de egy csomó 

más program is fut jelenleg. 
Lehet telepíteni a Szeretetet, 
miközben ezek futnak? 

Ügyfélszolgálat:  
- Milyen más programok 

futnak? 
Felhasználó:  
- Lássuk csak, van Múltbéli Megbántódás, Alacsony 

Önértékelés, Harag és Neheztelés. Ezek futnak éppen. 
Ügyfélszolgálat:  
- Nem gond, a Szeretet fokozatosan törölni fogja a Múltbéli 

Megbántódást a jelenleg működő rendszeréből. A hosszú távú 
memóriában esetleg megmaradhat, de már nem fog 
megzavarni más programokat. Végül a Szeretet felül fogja írni 
az Alacsony Önértékelést a saját moduljával, amit, Egészséges 
Önértékelésnek hívnak. Viszont a Haragot és a Neheztelést 
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teljesen ki kell kapcsolnia. Ezek a programok megakadályozzák 
a Szeretet megfelelő installálását. Ki tudja kapcsolni ezeket? 

Felhasználó:  
- Nem tudom, hogyan kell kikapcsolni őket. Meg tudja 

mondani? 
Ügyfélszolgálat:  
- Örömmel. Menjen a startmenübe és indítsa el a 

Megbocsátást! Ezt addig kell ismételnie, amíg a Harag és a 
Neheztelés teljesen ki nem törlődnek. 

Felhasználó:  
- Rendben, kész! A Szeretet automatikusan elkezdte 

telepíteni magát. Ez normális? 
Ügyfélszolgálat:  
- Igen, de ne feledje, önnek csak az alap program van 

meg. El kell kezdenie kapcsolódni más Szívekhez, hogy 
hozzáférjen a frissítésekhez. 

Felhasználó:  
- Hoppá! Máris kaptam egy hibaüzenetet. Azt mondja: 

"Hiba – A program nem fut külső egységeken." Most mit 
tegyek? 

Ügyfélszolgálat:  
- Ne aggódjon. Ez azt jelenti, hogy a Szeretet program 

Belső Szíveken való futásra lett tervezve, de az ön Szívén még 
nem futott. Kevésbé technikai nyelven ez csak annyit jelent, 
hogy önnek először saját magát kell Szeretnie, mielőtt másokat 
Szerethetne. 

Felhasználó:  
- Tehát most mit tegyek? 
Ügyfélszolgálat:  
- Gördítse le az Önelfogadás menüt; majd kattintson az 

alábbi fájlokra: Megbocsátok Magamnak 2.0, Felfedezem az 
Értékeimet 1.5, Tudomásul Veszem a Korlátaimat 3.0. 

Felhasználó:  
- Rendben, kész. 
Ügyfélszolgálat:  
- Most másolja őket az "Én Szívem" könyvtárba. A 

rendszer felül fog írni minden zavaró programot és kijavítja a 
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hibás programozást. Ezen kívül törölnie kell a Terjengős 
Önkritikát az összes könyvtárból és kiürítenie a Kukát, hogy 
biztosan eltávolítsa teljesen, és soha ne jöhessen újra elő. 

Felhasználó: 
- Megcsináltam. Hé! A Szívem új fájlokkal telik meg. 

Mosoly jelent meg a képernyőmön és a Béke meg az 
Elégedettség bemásolja magát minden felé a Szívembe. 
Valamint az egész rendszerem melegedni kezdett. Ez 
normális? 

Ügyfélszolgálat:  
- Sok esetben. Másoknak eltart egy ideig, de végül minden 

helyreáll a megfelelő időben. A rendszer melegedése normális, 
és javítja a Szív működését, ne aggódjon. Egyébként jó érzés 
nem? 

Felhasználó:  
- De, csak szokatlan. 
Ügyfélszolgálat:  
- Szóval, a Szeretet telepítve és rendesen fut. Még egy 

dolog mielőtt letennénk. A Szeretet Ingyenes Program. 
Figyeljen rá, hogy továbbítsa azt és a különféle változatait 
mindenkinek, akivel kapcsolatba kerül. Ők is megosztják majd 
másokkal és visszajuttatnak viszonzásul önhöz is új és 
izgalmas változatokat. 
 
(Ismeretlen szerző) 
 
 

9. 
A tanító tanítása 

 
Sok évvel ezelőtt Éva néni ötödikes osztálya előtt állt, és 

azt a hazugságot mondta a gyerekeknek, hogy mindegyiket 
egyformán szereti. De ez lehetetlen volt, mert az első sorban 
Horváth Peti olyan rendetlen és figyelmetlen kisfiú volt, hogy 
Éva néni valójában élvezettel írt a feladataira vastag piros 
ceruzával nagy X jeleket, és a lap tetejére pedig a legrosszabb 
érdemjegyet. 
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Egy napon Éva néni 
a gyerekek régi 
bizonyítványait nézte át, 
és megdöbbent Peti előző 
tanítóinak bejegyzésein. 
„Peti tehetséges gyerek, 
gyakran jókedvűen kacag. 
Munkáját pontosan végzi 
és jó modorú. Öröm a 

közelében lenni” – írta első osztályos tanítója. 
Másodikban így szólt a jellemzés: „Peti kitűnő tanuló, 

osztálytársai nagyon szeretik, de aggódik, mert édesanyja 
halálos beteg. Az élet Peti számára valódi küzdelem lehet.” 

Harmadik osztályos bizonyítványában ez állt: „Édesanyja 
halála nagy megrázkódtatás számára. Igyekszik mindent 
megtenni, de édesapja nem nagyon törődik vele.” 

Negyedik osztályos tanítója ezt írta: „Peti visszahúzódó és 
nem sok érdeklődést mutat az iskola iránt. Nem sok barátja 
van, és néha alszik az osztályban.” Ezeket olvasva Éva néni 
ráébredt a problémára és elszégyellte magát. 

Még rosszabbul érezte magát, amikor a Karácsonyi 
ünnepségen tanítványai fényes papírba csomagolt, gyönyörű 
szalaggal átkötött ajándékait bontogatta, és köztük meglátta 
Peti ajándékát, a fűszeresnél kapható vastag barna papírba 
bugyolálva. Éva néni a gyerekek előtt bontotta ki az 
ajándékokat, és gondosan nyitotta ki Peti csomagját. Néhány 
gyerek nevetni kezdett, amikor meglátta a kövekkel kirakott 
karkötőt, amiből néhány kő hiányzott, és mellette egy 
negyedüvegnyi parfümöt. De a gyerekek nevetése abbamaradt, 
amikor hallották, ahogy Éva néni felkiált: „Milyen szép karkötő!”, 
és látták, hogy felveszi a karkötőt és csuklójára cseppent a 
parfümből. 

Horváth Peti egy kicsit tovább maradt az iskolában, hogy 
megszólíthassa: „Éva néni, ma olyan volt az illata, mint 
valamikor édesanyámé.” Éva néni sokáig sírt, amikor a 
gyerekek elmentek. Attól a naptól kezdve nem olvasást, írást és 
matematikát tanított. Elkezdte a gyerekeket tanítani. 
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Éva néni különös figyelmet szentelt Petinek. Ahogy 
dolgozott vele, Peti elméje mintha életre kelt volna. Minél több 
bátorítást kapott, annál gyorsabban reagált. Év végére Peti az 
osztály élére került, és már azért volt hazugság, hogy minden 
gyerekeket egyformán szeret, mert Peti lett a legkedvesebb 
diákja. 

 
Négy évvel később egy üzenetet talált Petitől, amit az 

ajtaja alatt csúsztatott be. Az állt benne, hogy ő volt élete 
legjobb tanítója. Azt írta, hogy befejezte a középiskolát, az 
osztályában harmadik volt az élen. 

Négy évvel később egy újabb üzenet érkezett, amiben azt 
mondta el, hogy bár voltak nehéz időszakok, kitartott 
tanulmányai mellett, és hamarosan egyetemi diplomát szerez, 
legmagasabb kitüntetéssel. 

Még négy év telt el, és újra levél érkezett Petitől. Ebben 
elmondta, hogy miután megszerezte diplomáját, elhatározta, 
hogy tovább tanul. Hozzátette, hogy még mindig Éva néni a 
legjobb és legkedvesebb tanára, aki valaha is volt. Ez alatt a 
levél alatt az aláírás hosszabb volt: Dr. Horváth Péter. 

 
A történetnek nincs vége itt. Azon a tavaszon újabb levél 

érkezett. 
Peti elmondta, hogy találkozott egy lánnyal, és nősülni 

készül, és kérdezte, hogy Éva néni elfoglalná-e a vőlegény 
édesanyja számára fenntartott helyet. 

Természetesen Éva néni elfogadta a meghívást. 
A régi karkötőt vette fel, amiről kövek hiányoztak, és azt a 

parfümöt cseppentette magára, amire Peti úgy emlékezett, 
hogy utolsó együtt töltött Karácsonykor viselte az édesanyja. 

Megölelték egymást, és Dr. Horváth Péter Éva néni fülébe 
súgta, „Köszönöm, Éva néni, hogy hitt bennem. Hálásan 
köszönöm, amiért segített nekem, hogy fontosnak érezzem 
magam, megmutatta nekem, hogy számítok, és az életem 
érték.” 

Éva néni könnyekkel a szemében visszasúgta, „Peti, 
tévedsz. Te voltál az, aki megmutattad nekem, hogy számítok, 
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és az életem érték. Amikor találkoztam veled megtanultam, 
hogy hogyan érdemes tanítani.  
 
(Elizabeth Silance Ballard)  

 
 

10. 
Az arany sas 

 
Valaki talált egy sastojást, és betette a kotlós alá. 
A kis sas a csirkékkel együtt kelt ki, és azokkal együtt nőtt 

fel. 
A sas egész életében azt tette, amit a baromfiudvar csirkéi 

tettek, mert azt gondolta, hogy 
ő is csirke. A földet kapirgálta, 
hogy kukacokat és rovarokat 
találjon. Kotyogott és 
kotkodácsolt. Alkalmanként 
szárnyát verdeste, és repült 
néhány métert, ahogy a többi 
tyúk is. Elvégre a tyúkoktól 
ennyit várnak, nemde? 

Teltek az évek, és a sas megöregedett. Egyszer maga 
felett a felhőtlen égben megpillantott egy csodálatos madarat. 
Méltóságteljesen lebegett az erős áramlatokat kihasználva. 
Aranyos szárnyait szinte nem is mozdította. 

Az öreg sas csodálkozva kérdezte a baromfiudvar lakóitól: 
- Mi az ott fent? 
- Az a sas, a madarak királya – válaszolta az egyik. - De 

ne foglalkozz vele sokat, ne bámuld annyira, mert mi nagyon 
különbözünk tőle. 

A sas nem is gondolt rá többet. Abban a hiszemben élte le 
egész életét, hogy ő is a baromfiudvarhoz tartozik. 

 
(Ismertetlen szerző) 
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11. 
Békaverseny 

 
Volt egyszer egy csoport béka, akik versenyezni akartak.  
Egy nagyon magas toronyba akartak feljutni.  
Sok néző gyűlt össze, hogy figyeljék a versenyt és 

bíztassák a békákat.  
Elkezdődött a verseny, de a nézők közül senki nem hitt 

abban, hogy egy békának is sikerülni fog feljutni a torony 
csúcsára.  

Ilyeneket mondogattak:  
„Oh, de fárasztó!!!  
Sosem fognak feljutni!“  
Vagy:  
„Semmiképp nem sikerülhet, a torony túl magas!“  
A békák kezdtek lemaradozni egyetlenegy kivételével, aki 

élénken kapaszkodott felfelé.  
A nézők kiabáltak:  
„Ez túl fárasztó! Senki sem fog feljutni!“  
Egyre több béka gondolta meg magát és fordult vissza. 

Csak az az egy haladt tovább kitartóan. 
Egyáltalán nem akarta feladni!  
Végül mindegyikük feladta, azt az egy békát kivéve, aki 

hatalmas ambícióval és kitartással egyedül jutott fel a torony 
csúcsára!  

Ezután a többi béka és a nézők is meg akarták tudni, 
hogyan sikerült neki az, amit mindannyian lehetetlennek hittek.  

Egy néző odament a békához és megkérdezte, hogyan 
volt annyi ereje hogy feljusson a csúcsra.  

Ekkor derült ki, hogy a győztes béka süket volt. 
(Ismeretlen szerző)   
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12. 
Egy marokkói lány története 

 
Asad elmesélte a történetét. Egy fiatal marokkói lányról 

szólt, akinek az apja fonó mester volt. Jól boldogult a 
mesterségében, és magával vitte a lányát a mediterrán 
országokba tett utazására. El akarta adni a fonalait, és azt 
mondta a lánynak, hogy ő is keressen magának olyan 
fiatalembert, aki jó férje lehetne. Azonban egy vihar miatt 
hajótörést szenvedtek Egyiptom közelében, az apa meghalt, 
lánya pedig partra sodródott. Szánalmas állapotban és 
kimerültén vándorolt a lány a homokban, alig emlékezve 
korábbi életére, míg végül egy szövőcsaládhoz vetődött. Ők 
befogadták, és megtanították posztót készíteni. Végül elégedett 
életre lelt. 

Néhány év múltán azonban rabszolga kereskedők 
fogságába esett a parton, akik keletre vitorláztak, Isztambulba, 
és a rabszolgapiacra vitték. Egy árbockészítő férfi azért ment a 
piacra, hogy rabszolgákat vásároljon segítségül a munkájához, 
ám amikor felfigyelt a lányra, megsajnálta, megvásárolta, és 
hazavitte a felesége mellé szolgálónak. Ám a szállítmányt, 
amelyben a pénze feküdt, kalózok rabolták el, és a többi 
rabszolgát nem tudta megvenni. Ő, a felesége és a lány maguk 
csinálták az összes árbocot. A lány keményen és 
lelkiismeretesen dolgozott. Az árbockészítő olyan ügyesnek 
találta, hogy végül megajándékozta a szabadságával, és 
társává tette az üzletben, amelyben a lány egyre inkább kedvét 
lelte. 

Egy szép napon az árbockészítő megkérte őt, hogy 
kísérjen el egy hajórakomány árbocot Jávára. A lány ráállt, ám 
Kína partjainál a hajót elsüllyesztette egy tájfun. Újra egy 
ismeretlen tengerpartra vetette a víz, és ő újra kikelt a sors 
ellen. „Miért történnek velem folyton ilyen szörnyűségek?" — 
kérdezte. Nem érkezett válasz. Felkelt a homokból, és elindult a 
szárazföld belseje felé. 

Kínában egy legenda járta arról, hogy egy külhoni nő fog 
felbukkanni, és sátrat készít a császárnak. Mivel Kínában senki 
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sem tudott sátrat készíteni, az egész lakosság – beleértve a 
császárok egymást követő nemzedékeit is – csodálkozott a 
jóslaton. A császár évente egyszer minden városba elküldte a 
megbízottait, hogy minden külhoni nőt vigyenek a császári 
udvarba. A hajótörött nő annak rendje és módja szerint a 
császár elé került, aki tolmács útján megkérdezte tőle, tudna-e 
sátrat készíteni. „Úgy hiszem, tudnék" — felelte ő. Kötelet kért, 
ám ez a kínaiaknak nem volt, úgyhogy a fonómester lányaként 
töltött ifjúságát felidézve selymet kért, és kötelet font belőle. 
Erős posztót is kért, ám a kínaiaknak posztójuk sem volt, 
úgyhogy a takácsok között töltött életét felidézve megszőtte azt 
a fajta posztót, amelyet sátrakhoz használnak. Sátorpóznákat is 
kért, ám a kínaiaknak póznájuk sem volt, tehát, az 
árbockészítőnél leélt idejét felidézve, ezeket is elkészítette. 
Amikor mindezekkel a dolgokkal elkészült, tőle telhetően 
megpróbált visszaemlékezni valamennyi sátorra, amit életében 
csak látott. Végül is összeállított egy sátrat. A császár elámult a 
szerkezeten és a régi jóslat beteljesedésén, és felajánlotta a 
lánynak, hogy bármely kívánságát teljesíti. A lány férjhez ment 
egy jóképű herceghez, Kínában maradt a gyerekeitől körülvéve, 
s késő öregségéig boldogan élt. És ráébredt, hogy jóllehet a 
hányattatásai szörnyűségesnek tűntek, amikor éppen 
megtörténtek vele, végső boldogságához mégis nélkülözhe-
tetleneknek bizonyultak. 
(Gwyneth Cravens: Fénysebesség) 
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13. 
Fodrásznál 

 
Egy ember elment levágatni a haját, és megigazíttatni a 

szakállát. Ahogy a fodrász dolgozni kezdett, kellemes 
beszélgetésbe elegyedtek. Sok mindenről szót ejtettek, 
különféle területeken. Végül szóba került Isten is, mire a fodrász 
határozottan kijelentette: 

- Én nem hiszem, hogy Isten létezik. 
- Miért ilyen biztos ebben? – kérdezte a vendég. 
- Nos, csak ki kell nézni az utcára, hogy mindenki 

megértse, miért nem létezhet Isten. Most mondja meg őszintén, 
ha Isten létezne, hogy lehetne annyi beteg ember a világon? 
Hogy is hagyhatnának el szülők gyerekeket? Ha Isten létezne, 
se szenvedés, se fájdalom nem lenne. El nem tudok képzelni 
egy szeretettel teli Istent, aki lehetővé teszi mindezt körülöttünk. 

A vendég gondolkodott egy kis ideig, aztán úgy döntött, 
hogy nem válaszol a fodrász feltevésére, mert nem akart vitába 
keveredni. Miután a fodrász befejezte a dolgát, a vendég 
fizetett, majd elbúcsúzott tőle és kilépett az utcára. A következő 
pillanatban szemébe ötlött egy ember, akinek hosszú, 
gondozatlan haja és loboncos szakálla volt. Piszkosnak és 
kulturálatlannak tűnt. A vendég visszafordult, és megint belépett 
a fodrászüzletbe, ahol megszólította a fodrászát: 

- Tudja mit mondok? Nem léteznek fodrászok a világon! 
- Hogy mondhat ilyet uram? – kérdezte meglepetten a 

fodrász. – Hiszen itt vagyok én! Én fodrász vagyok, nem? Épp 
most fejeztem be az ön hajának és szakállának a rendbetételét. 

- Nem – nem! – erősködött a vendég. – Fodrászok 
márpedig nem léteznek, hiszen ha léteznének, akkor nem 
lennének olyan hosszú, gondozatlan hajú és szakállú emberek 
az utcán, mint az az ember ott, látja? 

- Ah, de hát attól még léteznek fodrászok! – válaszolt a 
mester. – Tehetek én arról, hogy az az ember nem jön be 
hozzám? 

- Hát ez az! – bólintott rá a vendég. – Éppen erről van szó! 
Isten is LÉTEZIK! Tehet Ő arról, hogy az emberek nem 
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fordulnak Hozzá, hogy nem keresik meg Őt? Ezért van olyan 
sok fájdalom és szenvedés a világon. 

 
Tisztelettel és Szeretettel: Szalma Róbert (a 

kanálforradalmár)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. 
Megkértem Istent 

 
Megkértem Istent, hogy vegye el a büszkeségemet, de Ő azt 
mondta: NEM!  
Azt mondta, hogy a büszkeséget nem Ő veszi el, hanem nekem 
kell feladnom azt.  
Kértem Istent, hogy adjon nekem türelmet, de Ő azt mondta: 
NEM! 
Azt mondta, hogy a türelem a megpróbáltatás mellékterméke 
nem kapni, megszerezni kell.  
Kértem Istent, hogy adjon nekem boldogságot, de Ő azt 
mondta: NEM! 
Azt mondta, csak áldását adhatja - a boldogság rajtam múlik. 
Kértem Istent, hogy kíméljen meg a fájdalomtól, de Ő azt 
mondta: NEM! 
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A szenvedés eltávolít a világ dolgaitól és közelebb visz Hozzá.                                  
Kértem Istent, hogy adjon lelki fejlődést, de Ő azt mondta: 
NEM! 
Azt mondta, hogy a fejlődés az én dolgom, de hajlandó 
megmetszeni, hogy gyümölcsöt hozzak.  
Kértem Istent, hogy segítsen másokat szeretni, úgy, ahogyan Ő 
szeret engem.         
Erre azt felelte: látom már kezded érteni. 
Kértem erőt...  
És Isten adott nehézségeket, amelyek erőssé tesznek.  
Kértem bölcsességet...                                                      
És Isten adott problémákat, hogy megoldjam azokat. 
Kértem bátorságot…                                                          
És Isten adott veszélyeket, hogy legyőzzem azokat. 
Kértem adjon szeretetet...  
És Isten adott gondterhelt embereket, hogy segítsek rajtuk.  
Kértem kegyelmet...                                                         
És Isten adott lehetőségeket. 
Semmit sem kaptam, amit akartam és mégis megkaptam 
mindent, amire szükségem volt… 
(Ismeretlen szerző) 
 
 

15. 
Mennyország és pokol 

 
Egy szent ember egy nap Istennel beszélget és mondja 

neki: 
- Uram, szeretném megtudni, hogy milyen a Paradicsom 

és milyen a Pokol.  
Isten odavezeti a szent férfit két ajtóhoz. Kinyitja az egyiket 

és megengedi a szent embernek, hogy betekintsen. 
A szoba közepén egy hatalmas kerek asztal volt és az 

asztal közepén egy nagy fazék, benne ízletes raguval.  
A szentnek elkezdett csorogni a nyála.  
Az emberek, akik az asztal körül ültek csont soványak és 

halálsápadtak voltak. Az összes éhezett. Mindegyiknek egy 
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hosszú nyelű kanál volt a kezében, odakötözve a kezéhez. 
Mindegyikük elérte a ragus tálat és vett egy kanállal. De mivel a 
kanál nyele hosszabb volt, mint a karjuk, nem tudták a kanalat a 
szájukhoz emelni.  

A szent ember megborzongott nyomorúságukat, 
szenvedésüket látva.  

Isten ekkor azt mondta: 
- Amit most láttál az a Pokol volt. 
Majd mindketten a második ajtóhoz léptek. Isten kitárta azt 

és a látvány, ami a szent elé tárult, ugyanaz volt, mint az előző 
szobában. Ott volt egy nagy kerek asztal, egy fazék finom 
raguval, amitől ismét elkezdett folyni a szent ember nyála. Az 
emberek az asztal körül ugyanúgy hosszú nyelű kanalat 
tartottak a kezükben. De ez alkalommal az emberek jól 
tápláltak, mosolygósak voltak és nevetve beszélgettek 
egymással.  

A szent ember ekkor azt mondja Istennek: 
- Én ezt nem értem!  
- Ó, pedig ez egyszerű - válaszolja Isten - ez igazából csak 

képesség kérdése. Ők megtanulták egymást etetni, míg a 
falánk és önző emberek csak magukra gondolnak. A Pokol itt 
van a Földön! 
(Ismeretlen szerző) 
 
 

16. 
Mese a cserépedényről 

 
Egy vízhordozónak volt két nagy cserépedénye. Annak a 

botnak egy-egy végén lógtak, amit a nyakában hordott. Az 
egyik edényen volt egy repedés, míg a másik tökéletes volt és 
mindig egy teljes adag vizet szállított. 

A pataktól a házig tartó hosszú séta végén a megrepedt 
edény már csak félig volt vízzel. Két teljes évig ez így ment. 
Minden nap a vízhordozó csak másfél edény vizet szállított a 
házba.  
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Természetesen a tökéletes edény büszke volt a 
teljesítményére, hisz tökéletesen csinálta. De a szegény törött 
cserép szégyellte a tökéletlenségét, és nyomorultnak érezte 
magát, hogy csak fele annyit tudott teljesíteni. 

A két év keserűség után egyik nap megszólította a 
vízhordozót a pataknál. 

- Szégyellem magam, mert a víz szivárog egész úton 
hazafelé. 

A vízhordozó így válaszolt a cserépnek: 
- Észrevetted, hogy a virágok az ösvényen csak a te 

oldaladon teremnek, s nem a másik cserép oldalán? Ez azért 
van így, mert én mindig tudtam a hibádról, és virágmagot 
szórtam az ösvénynek ennek az oldalára.  

- Minden nap te locsoltad őket, amíg visszasétáltunk. Két 
éve leszedem ezeket a gyönyörű virágokat , hogy az asztalt 
díszítsem velük. Ha nem lennél olyan, amilyen vagy, akkor ez a 
gyönyörűség nem ragyogná be a házamat. 
-------- 

Mi mindannyian törött cserépedények vagyunk, és megvan 
a saját különleges „hibánk”. De ezek a törések és hibák teszik 
az életünket olyan nagyon érdekessé és értékessé, minket 
pedig egyedivé.  

Csak el kell fogadnunk magunkat és másokat olyannak, 
amilyenek vagyunk, s a jót meglátni mindenkiben. 

A legjobbakat kívánom az összes törött cserép 
barátomnak!!!  
(szerző: 
ismeretlen) 
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17. 
Mit írnál a lapra? 

 
 Egy napon azt kérte az osztálytól a tanárnő, hogy minden 

osztálytársuk nevét írják föl egy lapra úgy, hogy a nevek mellett 
maradjon egy kis üres hely. Gondolják meg, mi a legjobb, amit 
mondani tudnak a társaikról, és azt írják a nevek mellé. Egy 
teljes órába telt, mire mindenki elkészült és mielőtt elhagyták az 
osztálytermet, a lapot átadták a tanárnőnek. 

Hétvégén a tanárnő minden diák nevét fölírta egy 
papírlapra és mellé a kedves megjegyzéseket, amelyeket a 
tanulótársak írtak róla. 

Hétfőn minden tanuló megkapta a listáját. Már kis idő 
múlva mindegyik nevetett."Tényleg?" - hallatszott a suttogás. 
"Nem is tudtam, hogy én valakinek is jelentek valamit!" - és 
"Nem tudtam, hogy a többiek ennyire kedvelnek" - szóltak a 
megjegyzések. 

Ezután senki nem emlegette többé a listát. A tanárnő nem 
tudta, hogy a diákok egymás közt, vagy esetleg a szüleikkel 
beszéltek-e róla, de nem is törődött vele. 

A feladat elérte a célját. A tanulók elégedettek voltak 
magukkal és a társaikkal. 

 
Néhány évvel később az egyik fiú elesett Vietnamban, és a 

tanárnő elment a tanítványa temetésére. A templomot 
megtöltötte a sok barát. Egyik a másik után - akik szerették 
vagy ismerték a fiatalembert - odamentek a koporsóhoz, és 
lerótták utolsó kegyeletüket. A tanárnő a sor végén lépett oda 
és imádkozott a koporsó mellett. Ahogyan ott állt, az egyik 
koporsóvivő katona megszólította: "Ön a matematika tanárnője 
volt Mark-nak?" Ő igent bólintott. Erre a fiú azt mondta: "Mark 
nagyon gyakran beszélt magáról."  

A temetés után összegyűltek Mark régi osztálytársai. Mark 
szülei is ott voltak és szemmel láthatóan alig várták, hogy 
beszélhessenek a tanárnővel. 
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 "Valamit szeretnénk mutatni" - mondta az apa és 
előhúzott egy pénztárcát a zsebéből. "Ezt találták, amikor a 
fiunk elesett. Úgy gondoltuk, Ön meg fogja ismerni." 

A pénztárcából előhúzott egy erősen gyűrött lapot, amelyet 
nyilván összeragasztottak, sokszor összehajtogattak és 
széthajtottak már. 

 A tanárnő - anélkül, hogy 
odanézett volna - tudta, hogy ez egyike 
volt azoknak a lapoknak, amelyeken a 
kedves tulajdonságok álltak, amelyeket 
az osztálytársak írtak Markról. 

"Nagyon szeretnénk Önnek 
megköszönni, hogy ezt a feladatot adta 
az osztálynak" - mondta Mark anyja. 
"Amint látja, Mark nagyon 
megbecsülte." 

A többi régi tanítvány is összegyűlt a tanárnő körül. Charlie 
elmosolyodott és azt mondta: "Nekem is megvan még a listám. 
Az íróasztalom felső fiókjában őrzöm." 

Chuck felesége, pedig így szólt: "Chuck megkért, hogy a 
listát ragasszam be az esküvői albumba." "Az enyém is megvan 
még" – mondta Marily. "A naplómban tartom". 

Ekkor Vicki, egy másik osztálytársuk a zsebnaptárát vette 
elő, és megmutatta a használattól megkopott és foszladozó 
listát a többieknek. 

"Mindig magamnál hordom' - mondta Vicki, és hozzátette: 
"Meg vagyok győződve, hogy mindnyájan megőriztük azt a 
listát." 
(Ismeretlen szerző) 
 
 

18. 
Egy szúfi bölcs, Rabia el-Adavia története 

 
A keresés egy kivetítés, egy vágy, egy meggyőződés, 

amely azt mondja, hogy valami másra van szükséged - ami 
biztosan létezik, csak valahol máshol, nem ott, ahol éppen 
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vagy. Egészen bizonyosan létezik, de nem ebben a pillanatban 
- nem most, hanem valamikor máskor. Ott található, akkor, és 
sosem itt és most. Űz, vonz, kerget. Újabb és újabb 
őrültségekbe hajszol, egészen megőrjít. És sosem talál 
megnyugvást. 

Hallottam egy történetet egy igazán csodálatos szúfi 
misztikusról, Rabia al-Adaviáról: 

 
Egy este, amikor a 

nap már leáldozóban 
volt, és alig valamicske 
fény világította meg az 
utat, az emberek 
észrevették, hogy Rabia 
ott ül az úton, és keres 
valamit. Idős hölgy volt, a 
szeme már meggyengült, 

és rosszul látott, ezért a szomszédok a segítségére siettek. 
Megkérdezték tőle: - Mit keresel? 

Rabia azt felelte: - Ennek a kérdésnek nincs jelentősége. 
Keresek. Ha segíteni akartok, segítsetek. 

Az emberek nevettek, és azt mondták:  
- Rabia, megbolondultál? Azt mondod, hogy a 

kérdésünknek nincs jelentősége, de ha nem tudjuk, mit keresel, 
hogyan segíthetnénk? 

Rabia így válaszolt: - Jól van, csak hogy elégedettek 
legyetek: egy tűt keresek. Elvesztettem a tűmet. 

Az emberek lehajoltak mellé, de hamar rádöbbentek, hogy 
az út nagyon széles, egy tű pedig rendkívül apró dolog. 

Ezért újra tudakozódni kezdtek: 
- Kérlek, mondd meg, hol vesztetted el, a pontos helyet, 

különben nagyon nehéz a feladat. Az út széles, kereshetjük az 
örökkévalóságig. Hol vesztetted el? 

Rabia azt felelte: - Megint olyasmit kérdeztek, aminek 
nincs jelentősége. Mi köze van ennek a keresésemhez? 

Az emberek megálltak, és azt mondták: 
- Te valóban megőrültél! 
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Rabia helyesbített: - Jól van, csak hogy elégedettek 
legyetek, a házamban vesztettem el. Az emberek 
megkérdezték: 

- Akkor miért itt keresed? 
Rabia pedig a történet szerint így felelt: 
- Mert itt világos van, a házamban viszont sötét. 
(Osho - Intimitás a bizalom művészete) 

 
 

19. 
Színek 

 
Apa és fia egy festmény, a Guernica előtt állt. 
A kép rémületbe ejtette a srácot, aki előbb csak 

elfehéredett, utóbb csendesen sírva fakadt. 
Az apa látta a történteket, de meg se moccant - háta 

mögött fejcsóválva súgtak össze az öregasszonyok. 
Nem sok idő kellett, hogy egyikük fogadatlan prókátorrá 

váljon: a nő nagymamás gügyögéssel, csokoládéval a kezében 
indult megvigasztalni a gyermeket, de az erő, ami a férfi 
tekintetéből vágódott felé, úgy sodorta el, mint száraz levelet a 
viharos őszi szél. 

Ekkor az apa fiához fordult, és megszólalt: 
- Fiam, mit látsz? 
A fiú könnyeit nyeldekelve hajolt közelebb a kép mellett 

lévő táblához, és lassan betűzte: 
- Pablo Pic... asso: Gu... Guernica. 
A férfi elmosolyodott, majd újra megkérdezte: 
- Fiam, mit látsz? 
- Egy festményt.  Apa, ez iszonyú! Emberek halnak meg, 

és az a ló... 
- Fiam, mit látsz? 
A kisfiú lassan abbahagyta a hüppögést. Elszánt 

tekintettel, állát vakargatva meredt a képre, majd egyszer csak 
megszólalt: 

- Színeket. 
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- Ez az!- kiáltott elégedetten a férfi. Gyengéden 
megsimogatta a kisfiú fejét, leguggolt, s amikor tekintetük 
egyvonalba ért, megszólalt. 

- Nem látsz mást, csak színeket. Az iszonyat nem bennük 
van; ezek ugyanazok a színek, amelyekből a szivárvány is áll! 
Az elméd, a fejedben lévő képek teremtik a félelmet: a tegnapi 
film a tegnapelőtt olvasott könyv, vagy akár az, ahogyan 
édesanyáddal nevelünk.  

A férfi elhallgatott, térdeplő alakjából szeretet áradt. 
Elégedetten nézte fia szemében az értelem csillogását, s 
miután látta, hogy szavai gyökeret eresztettek, tovább beszélt. 

- Mert bizony, mi is tévedhetünk. A lehető legjobbat 
próbáljuk adni neked, de tévedhetünk. Akaratlanul is beléd 
ültethetünk olyan gondolatokat, melyek hatására a színek 
helyett félelmet látsz. S míg mi, édesanyáddal a lehető 
legkevésbé akarunk befolyásolni, sajnos a körülötted élő 
emberek pont fordítva vannak ezzel: minden pillanatodat 
megpróbálják elvenni, hogy a valóság helyett azt lásd, amit 
láttatni akarnak veled, hogy... HOGY A SZÍVEDBEN FÉLELEM 
LEGYEN SZÍVÁRVÁNY HELYETT! 

A férfi karjába vette fiát, s miközben a következő kép elé 
léptek, megszólalt: 

- Mindig jusson eszedbe: amikor azt hiszed, hogy igaz, 
amit látsz, valójában nincs más, csak színek. Csak részek. 
Csak pacsmagok. Ami pedig az önálló színekből képet alkot, az 
nem az igazság, csak a lehetőségek egyetlen tükröződése. 
(Ismeretlen szerző) 
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20. 
Történet a csodáról 

 
Egy kislány bement a szobájába és a szekrénykéje 

mélyéről előhúzott egy lekváros üveget. Kiöntötte a padlóra az 
üvegben lévő érméket és gondosan számolni kezdte. 
Háromszor is megszámolta, mert a végösszegnek nagyon 
pontosnak kellett lennie. Nem hibázhatott. Ezután  óvatosan 
visszatöltötte a pénzérméket az üvegbe, rázárta a tetejét, és 
kisurrant a hátsó ajtón. A hat háztömbnyire lévő patikába ment, 
amelynek ajtaja fölött a nagy vörös Indián Törzsfőnök képe volt 
látható. Türelmesen várt a patikusra, hogy szentelne rá egy kis 
figyelmet, de a patikus éppen nagyon el volt foglalva. 

Tess - így hívták a kislányt - megcsoszogtatta a lábát a 
padlón. Semmi. Megköszörülte a torkát úgy, hogy a 
legkellemetlenebb hangot adja, amit csak lehet. Ez sem volt 
sikeres. Végül kivett egy érmét az üvegből és megkocogtatta a 
pult üvegét. Ez használt! 

- És te mit szeretnél? - kérdezte a patikus érezhetően 
bosszús hangon. 

- Éppen a testvéremmel beszélek Chicagóból, akit már 
ezer éve nem láttam - tette hozzá a patikus, mint aki választ 
sem vár a kérdésére. 

- Én pedig az én testvéremről szeretnék beszélni veled - 
mondta Tess a patikuséhoz hasonlóan bosszús hangon. - Az 
öcsém nagyon beteg és egy csodát szeretnék venni neki. 

- Tessék? - fordult hozzá a patikus. - A neve Andrew és 
valami csúnya dolog nő a fejében, és az Apukám azt mondta, 
hogy csak egy csoda mentheti meg őt. Hát tessék mondani, 
mennyibe kerül egy csoda? 

- Kislányom, mi nem árulunk csodákat. Sajnos nem tudok 
neked segíteni - felelte a patikus, kissé megenyhült tónusban. 

- Figyelj, nekem van pénzem, meg tudom fizetni. Ha nem 
lenne elég, kipótolom. Csak mondd meg, mibe kerül. 

A patikus testvére, akivel eddig beszélgetett, jól öltözött 
férfi volt. Lehajolt a kislányhoz és megkérdezte: 
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- Mondd csak, miféle csodára 
van az öcsikédnek szüksége? 

- Azt nem tudom - válaszolt 
Tess könnyes szemmel - csak azt 
tudom, hogy nagyon beteg és Anyu 
azt mondta, hogy valami operációra 
volna szüksége. De Apu nem tudja 
megfizetni, ezért szeretném odaadni 
az én pénzemet. 

 - Mennyi pénzed van? - 
kérdezte a chicago-i férfi. 

 - Egy dollár és tizenegy cent - 
felelte Tess alig hallhatóan - Ez az 
összes, ami van, de tudok többet is 
szerezni, ha kell. 

 - Nahát, milyen csodálatos 
véletlen! - mosolygott a férfi - 

Egy dollár és tizenegy cent - 
éppen az a pontos összeg, ami egy kisfiú csodájának az ára.  
Egyik kezébe tette a pénzt, a másikkal kézen fogta a kislányt: 

 - Vezess engem haza hozzátok, szeretném látni az 
öcsédet és találkozni a szüleiddel. Lássuk, hátha van nálam 
egy olyan csoda, amit te szeretnél. 

A jól öltözött férfi Dr. Carlton Armstrong volt, sebészorvos, 
aki az idegsebészetre specializálódott. Ingyen elvégezte az 
operációt, és nem telt bele sok idő, amire Andrew ismét otthon 
volt, épen, egészségesen. 

Anya és Apa boldogan beszéltek arról az esemény-
láncolatról, ami idáig vezetett. 

- Ez a műtét egy igazi csoda volt - suttogta Anya - vajon 
mennyibe került volna? 

Tess mosolygott. Ő pontosan tudta, mennyibe került a 
csoda: egy dollárba és tizenegy centbe. No és egy gyermek 
töretlen hitébe. 

 
(Ismeretlen szerző) 
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21. 
Tűzvész 

 
Thomas Edison laboratóriuma 1914 decemberében 

csaknem teljesen a lángok martalékává vált. Jóllehet a kár 
meghaladta a kétmillió dollárt, az épület csak 238000 dollárra 
volt biztosítva, mivel betonból készült, s így tűzállónak hitték. 
Edison életművének nagy része odaveszett azon a decemberi 
éjszakán. A tűzvész tetőpontján a feltaláló huszonnégy 
esztendős fia, Charles az aggodalomtól félőrülten rohangászott 
a füst és törmelék között, míg végre megtalálta az apját a tűz 
közelében, arcát vörösre festette a lángok visszfénye, ősz haja 
lobogott a szélben. 

- A szívem sajgott érte – számol be az esetről Charles 
Edison. – Már nem volt fiatal, s most mindene elpusztult. 
Észrevett. „Hol van anyád?” - kiabálta. Azt feleltem, nem tudom. 
„Eredj, keresd meg, hozd ide, soha az életben nem láthat még 
egyszer ehhez hasonlót.” Másnap reggel, reményeinek és 
álmainak üszkös romjai között kószálva, a hatvanhét esztendős 
Edison kijelentette: - A katasztrófa legnagyobb haszna, hogy 
minden tévedésünk elégett. Hála Istennek tiszta lappal 
indulhatunk újra. 

Három héttel a tűz után sikerült megszerkesztenie az első 
fonográfiát. 

(The Sower’s Seeds) 
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22. 
Isten üzenete 

 
Figyeltelek, ahogy ma reggel felkeltél. 
Reméltem, hogy beszélgetsz majd velem, még ha csak néhány 
szót is: megkérdeznéd a véleményemet, vagy megköszönnéd 
azokat a jó dolgokat, amelyek a napokban történtek veled.  
De észrevettem, hogy nagyon elfoglalt voltál.   
 
Megint vártam, amikor föl-alá szaladgáltál a házban és 
készülődtél.  
Túlságosan lekötött az, hogy milyen ruhát vegyél fel.  
Tudtam, hogy lenne pár perced, hogy megállj egy pillanatra és 
köszönj, de te túl elfoglalt voltál.  
 
Egyszer egy ideig tétlenül várakoztál, 15 percig dologtalanul 
üldögéltél. 
Aztán láttam, hogy talpra ugrasz, és már azt hittem, beszélgetni 
akarsz velem.  
De végül a telefon után nyúltál, és felhívtad egy barátodat, hogy 
megtárgyaljátok a legújabb pletykákat.   
 
Egész nap türelmesen néztelek. Azt hiszem, a sok 
elfoglaltságod miatt nem értél rá, hogy bármit is megossz 
velem. 
Sokkal több dolgod volt annál, mintsem, hogy szakítani tudtál 
volna rám egy kis időt.   
 
Észrevettem, hogy ebéd előtt körülnéztél. Talán kínosnak 
érezted, hogy hozzám szólj, ezért nem hajtottad meg a fejed.  
Viszont megláttad, hogy 3-4 asztallal arrébb néhány barátod 
köszönetet mondott, mielőtt nekiláttak volna az étkezésnek, de 
te mégsem tetted ezt. Nem baj!    
 
Amikor hazamentél, úgy tűnt, hogy otthon is sok dolgod van.  
Miután néhányat elvégeztél közülük, bekapcsoltad a tévét.  



Az Élet spirituális művészete                                                                                        

 

175 

Nem tudom, hogy te szereted-e a tévét, vagy sem, mert nem 
sok lényeges dolog történik ott.  
Ennek ellenére sok időt eltöltesz a készülék előtt, nap mint nap, 
holott nem gondolsz közben semmire, miközben csak bámulod 
a képernyőt.   
 
Ismét türelmesen vártam, míg tévézés közben megvacsoráztál. 
Ez alkalommal sem szóltál hozzám.   
 
Lefekvéskor úgy láttam, hogy már túl fáradt voltál. Jó éjt 
kívántál a családodnak, majd bezuhantál az ágyba és pillanatok 
alatt el is elaludtál. Nem baj!   
 
Talán még észre sem vetted, hogy én mindig ott vagyok 
melletted.  
Türelmesebb vagyok, mint gondolnád. Még van idő, és 
remélem, hogy egyszer majd fogsz velem beszélgetni.   
 
Szeretnélek megtanítani arra, hogy légy türelmes másokkal. 
Nagyon szeretlek téged, és minden nap várok egy fejbólintásra, 
egy imára, vagy a szíved mélyéről feltörő hálaadásra.  
Nagyon nehéz egyoldalúan beszélgetni veled.   
 
Nos, amikor te másnap ismét felkelsz, én újra várni fogok rád a 
szeretettemmel.  
Remélem, az új nap során szánsz rám egy kevés időt.  
 
Szerető barátod: Jézus 
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FÜGGELÉK 
 

Képek jegyzéke 
 
Borítón  (B1 és B4): 
Merkaba: http://kristalyforras.hu/kitekinto/ozireion-elet-
viraga.html 
Sas: http://gyermekmesek.blogspot.hu/2012/01/aranyosi-
ervin-sas-csoka-es-pasztor.html 
Nap: https://www.google.hu/ 
Mandala: 
energiagyogyaszat.lapunk.hu/?modul=galeria&a=7941&p=2 
 
A könyv 1. lapja: 
Ankh: https://www.google.hu/ 
 
A könyv lapjain lévő vízjelek: 
Ankh: http://coyotesilver.com/egyptian%20designs.htm 
Merkaba: http://www.kertterv.eu/Kerttervezes_alap.html 
Képes vagy… http://www.grossglockner.hu/ 

Képek a jövőről: 
Gyerekarc: http://www.angyalfenyhozo.hupont.hu/25/az-
indigo-es-kristaly-gyerekek 
Főnix madár: http://gyermekmesek.blogspot.hu/p/fonix-
dragon.html 
Ház: 
http://kivagottkepek.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1068
312 
 
Ajánlás: 
Erdő: saját foto 
Fekete-fehér alak: 
http://esotericmystica.blogspot.hu/2012/04/conversations-
with-alter-ego-one.html 
 
Tartalomjegyzék: 
Földgömb: http://naturalenergetics.hu/napenergia.html 
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Dinamikus kereszt: 
http://vilagbiztonsag.hu/keptar/displayimage.php?album=495
&pid=13439 
 
Előszó: 
Balatoni kép: http://kepguru.hu/foto/5172/balatoni-
naplemente 
Nap-Hold álarc: 
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&from=30&pid=&pev=2
012&pho=11&pnap=&kat=1951&searchkey=&hol=&n=jupiter21 
 
Bevezető: 
Kéz csillagokkal: https://www.google.hu/ 
Negatívja: saját 
 
I. Fejezet: 
Gyöngy: http://xn--angelseskv-ieb53h.hu/kiegeszitok.html 
Sárkány: 
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pev=2011&pho=9&n=t
undihugi 
 
II. Fejezet: 
Baba: http://izmeny.hu/?q=node/90 
Magyar Szent Korona: 
http://www.jagbp.hu/JegyzetBox/Muvtori/roman/kiralyikoron
a.html 
Nevető száj képpel: saját kép 
GNM kép: "forrás: www.szervatlasz.hu" 
Reflexzónák: saját 
 
III. fejezet: 
Kéz: http://rakoscsaba.plebania.hu/attol-fugg-kinek-a-
kezeben-van/ 
Embrió: http://anyablog.hu/magzat-fejlodese-hetrol-hetre-
masodik-honap/ 
Kezek:http://politikaiiras.blog.hu/2013/12/10/osszefogas_mag
yar_modra_554 
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Szivárvány: http://png-k.blogspot.hu/2013/01/png-
szivarvany.html 
 
IV. Fejezet: 
Könyv szivárvánnyal: 
http://www.parokia.hu/esemeny/mutat/1826/ 
Emberalak és angyal: 
http://malackaoldala.weebly.com/feacuterfi 
Vonatsín: 
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=georgina01&pid=27924 
Árvíz: 
http://index.hu/kulfold/2013/06/03/arviz_onti_el_europat/ 
Csónakos képek: 
http://www.parameter.sk/rovat/regio/2010/05/21/arviz-
kassai-keruletben-veget-ert-rendkivuli-allapot 
http://sg.hu/cikkek/23705/nincs-veszelyben-az-amd-drezdai-
fab30-gyara 
http://www.168ora.hu/globusz/ezer-eve-nem-volt-ekkora-
arviz-szerbiaban-127031.html 
 
V. Fejezet: 
EzoTaro logo: saját 
Szíves kép: saját 
Bagoly és nagyító: https://www.google.hu/ 
Számos kép: saját 
 
VI. Fejezet: 
Varázsló kalap: 
http://abdai.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1183983 
Egér: http://pixabay.com/hu/eg%C3%A9r-kis-
szomor%C3%BA-s%C3%ADr%C3%B3-tears-47172/ 
Szív: 
http://xfree.hu/kep_show.tvn?SID=&kid=57992&aid=235746 
Kutya: 
http://kivagottkepek.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1026
750 
Párduc: 
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=szalai0913&pid=42241 
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Macska: http://sanna.eklablog.com/cicas-png-kepek-
a105732640 
Ezotéria: saját kép 
Tenyérjóslás: http://www.physiologus.de/chiromant.htm 
Férfi baltával: 
http://empiretotalwar.wikia.com/wiki/Native_American_Warr
iors 
Ülő fiú: http://malackaoldala.weebly.com/feacuterfi/egsz-
alakos-frfi-png-kpek-2 
Mágus: saját kártya, női alak: 
http://blog.friendster.com/?tag=fun-online-games 
Csónak: 
http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=233961&kid=481575&sort= 
Medve: 
http://kivagottkepek.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1029
008 
Nyuszika: http://www.hetszinviragzuglo.hu/csoportok/nyuszi 
 
Utószó: 
Létra: http://www.letranet.hu/ 
 
22 történet: 
Bagoly: 
http://www.boon.hu/lenyugozo-foto-kacag-a-bagoly/1920208 
A kisfiú és a pillangó:  
Pillangó: 
http://larabloog.blogger.hu/2012/10/22/pillango 
A kertész és a halál: 
Delhi:  
http://new-hdwallpaperz.blogspot.hu/2013/06/delhi-city-
wallpapers.html 
Halál:  
http://www.biharlap.hu/hirek/busz/index.html 
Madarak éneke (fülemüle): 
http://www.dinpi.hu/index.php?pg=sub_179 
A molnár, a fia, mag a szamár: 
http://tudorindaegy.blogspot.hu/2010/11/la-fontaine-molnar-
fia-meg-szamar.html 
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A szeretet telepítése: 
http://gyongyszemek.network.hu/blog/gyongyszemek-es-
mindennapjaink-hirei/a-szeretet-telepitese 
A tanító tanítása:  
http://mesedoboz.blogspot.hu/2012/11/a-tanito-tanitasa.html 
Az aranysas:  
http://enfo.agt.bme.hu/drupal/keptar/8073 
Békaverseny: 
http://www.brigi0330.eoldal.hu/fenykepek/bekak/beka11.html 
Marokkói lány:  
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/muveszetek/muveszettortenet/
muveszettortenet-11-evfolyam/a-termeszet-mukodese-1/turner-
joseph-mallord-william-hajotores-1805-the-tate-gallery-london 
Megkértem Istent:  
http://www.ahitatok.hu/steve-mcvey/440-mi-isten-akarata-
szamomra.html 
Mese a cserépedényről: 
http://www.sathyasaibaba.hu/saihirek/index.php?cikk=155&pa
ge=12 
Mit írnál a lapra?  
http://career-city.com/letter-paper/letter-paper-4 
Egy szufi bölcs... 
Ház: http://pixabay.com/hu/h%C3%A1z-otthon-ablakok-
ajt%C3%B3-tet%C5%91-48579/ 
Nő: 
Út: 
Színek: 
Guernica: 
http://artsintherightplace.wordpress.com/2011/02/13/massacr
e-in-korea-picasso-part-3-versus-guernica/ 
Történet a csodáról: 
Kislány: 
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&from=10&pid=&pev=2
014&pho=05&pnap=&kat=3081&searchkey=&hol=&n=jpiros 
Pénz: http://www.tisztaivoviz.com/szallitasi-feltetelek/ 
Tűzvész: 
Ház éjjel: http://www.retrofm.hu/retro_cikk.php?id=12660 
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Jézus: 
Háttér: 
http://mariettamegbocsts.blogspot.hu/2012_06_01_archive.ht
ml 
Jézus png: 
http://xfree.hu/kep_show.tvn?SID=8c36b570225503ac38d1ed
11071360488c36b570225503ac38d1ed1107136048&kid=76232
&aid=170941 
Vekker réz: 
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&from=40&pid=&pev=2
011&pho=10&pnap=16&kat=&searchkey=&hol=&n=tripike 

 
 
 

Felhasznált irodalom, idézetek 
 
Képek a jövőről: 
http://www.angyalfenyhozo.hupont.hu/25/az-indigo-es-
kristaly-gyerekek 
 
 

I. Fejezet: 
https://www.youtube.com/watch?v=qVeXFHoW1Do&feature=
youtu.be 
http://www.javas.hu/asztrologia/gyongyhimnusz.htm 
 
II. Fejezet: 
http://tanulsagos-tortenetek-tarhaza.webnode.hu/blog/ 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Betegs%C3%A9g 
http://www.egeszsegesbetegsegek.hu/betegseg-fogalma.html 
http://ujmedicina.hu/webshop/szoszedet.html 
http://www.webbeteg.hu/cikkek/egeszseges/3392/a-
komplementer-orvoslas 
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=navaratna&pid=21045&blo
g_cim=S%E1ndor%20olyan%20sr%E1c%20volt... 
https://www.youtube.com/watch?v=XOVo6Rlx9_g 
http://www.dailymotion.com/video/x9c9sl_csakratisztitas_life
style 
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https://www.youtube.com/watch?v=XOVo6Rlx9_g 
http://cupp.hu/cikk/a_csakrak_betegsegei 
http://www.lelekfeny.eoldal.hu/cikkek/csakragyogyitas--a-
lelek-uzenetei-a-testen-keresztul.html 
http://ujmedicina.hu/ 
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=C2Kqv
x6NyyI&NR=1 
 
III. Fejezet: 
http://www.debrecenijogimuhely.hu/archivum/3_2012/a_felel
osseg_intezmenyenek_alakulasa_a_kezdetektol_a_xx_szazad_
vegeig/  
http://tanulsagos-tortenetek-tarhaza.webnode.hu/blog/ 
 
IV. Fejezet: 
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=jupiter21&pid=87627&blog
_cim=Ott%20%FCltem%20a%20vonats%EDneken 
 
V. Fejezet: 
http://www.hamvasbela.org/2011/12/hamvas-bela-
puthagorasz.html 

 
VI. Fejezet: 
https://www.youtube.com/watch?v=4myfH5_Phio 
http://alomfejtes.net/alomfejtes-online-
almoskonyv/tenyerjoslas-mutasd-a-tenyered-es-megmondom-
ki-vagy/ 
http://thesecret.hu/blogok/tevenyereg-02/szamit-ami-
szivedben-van 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/07/magyar-mitologia-es-
rovasok.html 
 
22 történet: 
http://sikertitka.blogspot.hu/2011/09/tanulsagos-mese-6.html 
http://tanulsagos-tortenetek-
tarhaza.webnode.hu/blog/newscbm_999868/10/ 
http://www.dharma.hu/content/kertesz-0 
http://www.hamvasbela.org/ 

https://www.youtube.com/watch?v=XOVo6Rlx9_g
http://cupp.hu/cikk/a_csakrak_betegsegei
http://www.lelekfeny.eoldal.hu/cikkek/csakragyogyitas--a-lelek-uzenetei-a-testen-keresztul.html
http://www.lelekfeny.eoldal.hu/cikkek/csakragyogyitas--a-lelek-uzenetei-a-testen-keresztul.html
http://ujmedicina.hu/
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=C2Kqvx6NyyI&NR=1
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=C2Kqvx6NyyI&NR=1
http://www.debrecenijogimuhely.hu/archivum/3_2012/a_felelosseg_intezmenyenek_alakulasa_a_kezdetektol_a_xx_szazad_vegeig/
http://www.debrecenijogimuhely.hu/archivum/3_2012/a_felelosseg_intezmenyenek_alakulasa_a_kezdetektol_a_xx_szazad_vegeig/
http://www.debrecenijogimuhely.hu/archivum/3_2012/a_felelosseg_intezmenyenek_alakulasa_a_kezdetektol_a_xx_szazad_vegeig/
http://tanulsagos-tortenetek-tarhaza.webnode.hu/blog/
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=jupiter21&pid=87627&blog_cim=Ott%20%FCltem%20a%20vonats%EDneken
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=jupiter21&pid=87627&blog_cim=Ott%20%FCltem%20a%20vonats%EDneken
http://www.hamvasbela.org/2011/12/hamvas-bela-puthagorasz.html
http://www.hamvasbela.org/2011/12/hamvas-bela-puthagorasz.html
https://www.youtube.com/watch?v=4myfH5_Phio
http://alomfejtes.net/alomfejtes-online-almoskonyv/tenyerjoslas-mutasd-a-tenyered-es-megmondom-ki-vagy/
http://alomfejtes.net/alomfejtes-online-almoskonyv/tenyerjoslas-mutasd-a-tenyered-es-megmondom-ki-vagy/
http://alomfejtes.net/alomfejtes-online-almoskonyv/tenyerjoslas-mutasd-a-tenyered-es-megmondom-ki-vagy/
http://thesecret.hu/blogok/tevenyereg-02/szamit-ami-szivedben-van
http://thesecret.hu/blogok/tevenyereg-02/szamit-ami-szivedben-van
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/07/magyar-mitologia-es-rovasok.html
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/07/magyar-mitologia-es-rovasok.html
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http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=ircsike36&pid=41494&blog
_cim=A%20moln%E1r,%20a%20fia%20meg%20a%20szam%E
1r 
http://tanulsagos-tortenetek-tarhaza.webnode.hu 
http://www.boldogsagfalva.hu 
http://www.szeretetkonyha.blogspot.com 
http://idezet.wordpress.com/category/thomas-alva-edison/ 
http://www.kekmadar.com/lelek/istenuzenete.html 
e-mailben érkezett 
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Batta Éva 
 
 

elemző számmisztikus 
tanácsadó Lélekrestaurátor 

 
 

 
Szolgáltatásaim az EzoTaro Számmisztika® 
rendszerével – írásban és személyesen: 
o egyéni, családi és párkapcsolati elemzés 
o cég, projekt és kapcsolati elemzés 
o névváltoztatás, napi elemzés 
o külföldről hazatelepült személy elemzése, stb. 

 
Tanfolyamok: 
o EzoTaro Számmisztika® tanfolyam (kezdő, haladó 1-2) 
o Kártyakészítő tanfolyamok (kétféle kártya elkészítése) 
o Lélekmerítő Tréning® (gyakorlati oktatás!) 

 
A Lélekrestaurátor szolgáltatásai (személyesen): 
o kapcsolati konfliktusok kezelése 
o  tudattalan problémák tudatosítása, és feloldása 
o pályaválasztási tanácsadás 
o napi problémák megoldása, stb. 

 
Megoldások az EzoTaro Kártyák® segítségével vagy 

anélkül. 
 

Részletesebb információk: 
http://www.ezotaro.com/szammisztika/index.htm 

http://www.ezotaro.com/szammisztika/szamm_tanfolyam.htm 
http://www.ezotaro.com/kartyak/kartyakeszito_tanfolyam.htm 

http://www.lelekrestaurator.info/lelekmerito_trening.htm 
http://www.lelekrestaurator.info/ 

 
Kapcsolatfelvétel: ezotaro22@gmail.com 

http://www.ezotaro.com/szammisztika/index.htm
http://www.ezotaro.com/szammisztika/szamm_tanfolyam.htm
http://www.ezotaro.com/kartyak/kartyakeszito_tanfolyam.htm
http://www.lelekrestaurator.info/lelekmerito_trening.htm
http://www.lelekrestaurator.info/
mailto:ezotaro22@gmail.com


Az Élet spirituális művészete                                                                                        

 

185 

 


