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Há lá val és nagy ra be csü lés sel
aján lom ezt a köny vet mind azok nak,

akik ren del ke zé sem re bo csá tot ták azt az anya got,
ami bõl össze ál lí tot tam.



„Is mer ni az em bert annyi, mint is mer ni Is tent.
Is mer ni az Is tent annyi, mint is mer ni az em bert.
A vi lág egye tem ta nul má nyo zá sa annyi, mint ta nul ni

mind az Is tent, mind az em bert, mi vel a vi lág egye tem az
Is te ni Gon do lat ki fe je zõ dé se és a vi lág egye tem vissza tük -
rö zõ dött az em ber ben.

A tu dás ra szük ség(e) van, ha az Én sza bad dá akar vál ni
és meg is mer ni ön ma gát, ami lyen a maga mi vol tá ban.

Annie Besant
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ELÕSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ

„Az asztrális test” címû könyv Arthur E. Powell öt rész -
bõl álló élet mû so ro za tá nak má so dik kö te te. Elõ ször je le -
nik meg ma gya rul, kö vet ve a nem ré gi ben ki adott elsõ
részt, Az éterikus test cí mût. A so ro zat kö te te i bõl az em ber
sûrû fi zi kai tes té nél fi no mabb tu dat hor do zó it vagy tes te it
és azo kat a vi lá go kat is mer het jük meg, ame lyek ben ezek a
tes tek lé tez nek. A to váb bi ré szek az em ber men tá lis vagy
gon do la ti, ka u zá lis vagy oki tes te i vel és azok vi lá gá val fog -
lal koz nak, az ötö dik kö tet pe dig össze fog lal ja mind azt,
amit az õsi böl cses ség az em be ri ség Nap rend sze rünk ben
tör tént ki ala ku lá sá ról és fej lõ dé si út já ról ta nít. 

A könyv so ro zat szer zõ je Arthur E. Powell, aki nek
könyveit szám ta lan nyelv re le for dí tot ták, még is „is me ret -
len teozófus”, aki rõl szin te sem mi fé le élet raj zi adat, fel -
jegy zés nem ma radt fenn. Tud juk, hogy an gol volt, gyak-
ran ez re des ként em lí tik, fe le sé ge az An gol Te o zó fi ai Tár-
sulat egyik ve ze tõ je volt, és a köny vei az 1920-as évek má -
so dik fe lé ben szü let tek. A köny vek vi szont bi zo nyí té kok
arra, hogy ke mé nyen dol go zott, gon dos ap ró lé kos ság gal
gyûj töt te össze és rend sze rez te a te o zó fia nagy ta ní tói, el -
sõ sor ban Annie Besant és C.W. Leadbeater – fen ti te rü le -
tek re ki ter je dõ – mun kás sá gát. Össze fog la ló szin té zist ké-
szített, rend kí vü li lo gi ká val té ma cso por tok ba ren dez te és
ez ál tal fel dol goz ha tób bá, át te kint he tõb bé, ért he tõb bé tet -
te az ol va só szá má ra a kü lön bö zõ köny vek ben, cik kek ben,
elõ adá sok anya gá ban ta lál ha tó le írá so kat. A szö veg ke ze lé -
se köz ben tel je sen ob jek tí ven járt el, nem fû zött vé le -
ményt, meg jegy zést egyet len ál lí tás hoz sem. Tisz te let bõl
nem nyúlt H. P. Blavatsky munkáihoz, mert úgy gon dol -
ta, hogy a monumentális Titkos Tanításból vagy a Fá-
tyoltalan Isisbõl nem lenne célravezetõ rövid idé ze te ket
kiragadni. 
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„Az asztrális test” rész le te sen be mu tat ja a min den na pi
em ber ál tal a sûrû fi zi ka i nál és éte ri nél már sok kal ke vés -
bé is mert, de an nál in kább ér dek lõ dés re szá mot tar tó te rü -
le tet, az asztrális vi lá got. Hi szen mind annyi an álmo-
dunk, és mind annyi unk kör nye ze té bõl ra ga dott el már va -
la kit a ha lál. De mit mond a te o zó fia az ál mok vi lá gá ról és
a ha lál utá ni élet rõl? Mi lyen az asztrális tes tünk össze té te -
le, szer ke ze te és mi a fel ada ta? Mi lyen a szí ne, mi lyen
összefüg gés ben van a csakrákkal és a kundalinivel? Tisz -
tán lá tók ku ta tá sai alap ján a könyv le írást ad az asztrális
sík ról, a ne gye dik di men zi ó ról és a sí kot be né pe sí tõ em be -
ri, nem em be ri, va la mint mes ter sé ges lé nyek rõl. El ma gya -
ráz za, hogy kik is va ló já ban a film vá szon ról is mert vám-
pí rok, mi ben kü lön böz nek a vér far kas tól, és ki fej ti a mes -
ter sé ges em be ri lé nyek lét re jöt té nek ese te it. Be mu tat ja a
gon do lat for mák ke let ke zé sét és vi sel ke dé sét, amik kö rül -
len gik tes te in ket mind éb ren, mind álom ban, és szól a tö -
me get be fo lyá so ló köz ér zés és köz gon dol ko dás mû kö dé-
sérõl. Kü lön fe je zet fog lal ko zik az asztrális ké pes sé ge ink
fej lesz té sé nek le he tõ sé ge i vel, va la mint a „lát ha tat lan se gí -
tõk” asztrális sí kon zaj ló se gí tõ mun ká já val. A könyv rá-
mu tat asztrális testünk uralásának szük sé ges sé gé re és tu-
datos fejlesztésére annak érdekében, hogy olyan tu dat hor -
do zó vá tudjuk megedzeni, ami tökéletesen en ge del mes ke -
dik az igazi ember, az Én akaratának.

Arthur E. Powell köny ve it annyi ra ki vá ló mun ká nak
tart juk, hogy a Ma gyar Te o zó fi ai Tár su lat cél ként tûz te ki
a tel jes so ro zat ma gyar nyel vû ki adá sát. Re mé nye ink sze -
rint min den év ben meg je len tet jük a so ro zat egy-egy új kö -
te tét. Ajánl juk ezt a köny vet (és a to váb bi ré sze ket is)
mindazok nak, akik nem elé ged nek meg a fel szí nes, egy ki -
ra kós já ték csak né hány rész le tét tar tal ma zó in for má ci ók -
kal, ha nem olyan ala pok ra vágy nak, amik re to váb bi kuta-
tásaik so rán biz ton ság gal épít kez het nek.

A Kiadó
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AZ AMERIKAI KIADÓ ELÕSZAVA

A szer zõ cél ja az zal, hogy köny ve ket szer kesz tett össze
eb ben a so ro zat ban, az volt, hogy a ta nul má nyo zók nak
idõt és mun kát ta ka rít son meg az ál tal, hogy az adott kö tet
té má já val kap cso la tos je len tõs mennyi sé gû – több nyi re
Annie Besant és C.W. Leadbeater tol lá ból szár ma zó – iro -
da lom ból egy sû rí tett össze fog la lást hoz zon lét re. A köny-
vünk vé gén ta lál ha tó könyv lis ta be mu tat ja azt a nagy szá -
mú köny vet, ame lyek bõl me rí tett. Amennyi re le het sé ges,
az al kal ma zott mód szer az volt, hogy el sõ ként a for mai ol -
dalt ma gya ráz za el az élet-ol da li meg kö ze lí tés elõtt, a je -
len ség tár gyi la gos mû kö dé sét is mer te ti, majd pe dig a
tu dat te vé keny sé ge it, amely a mû kö dé sen ke resz tül fe je -
zõdik ki. A szer zõ nem tesz kí sér le tet arra, hogy bár mely
ki je len tést bi zo nyít son vagy akár iga zol jon.

H. P. Blavatsky mun kái nem ke rül tek fel hasz ná lás ra,
mi vel a szer zõ ki je len tet te, hogy a Tit kos Ta ní tás-ban és
más mû vek ben szük sé ges ku ta tá sok túl sá go san ha tal mas
fel adat elé ál lí tot ták vol na. Hoz zá tet te: „H.P. Blavatsky
irán ti kö te le zett sé günk na gyobb an nál, mint sem hogy
nagy-lé leg ze tû mû ve i bõl ki emelt idé ze tek kel in téz zük el.
Ha el sõ ként nem mu ta tott vol na utat, a to váb bi ku ta tá sok
soha, sem mi lyen nyom ra nem buk kan tak vol na”.

A je len le gi ki adást né mi leg le rö vi dí tet tük és át szer -
kesz tet tük, hogy nap ja ink meg vál to zott kö rül mé nyei kö -
zött a le het sé ges fél re ér té se ket el ke rül jük. Meg kér jük az
ol va sót, fi gyel jen az aláb bi ak ra:

1. A könyv ben az új ra szü le tõ Egyé ni ség re al kal ma zott
„Én” nem azo nos a mo dern pszi cho ló gia ál tal a mulandó
sze mé lyi ség re al kal ma zott fo ga lom mal.

2. Az „atom”, „ato mi”, „szubatomi”, „mo le ku la” sza -
vak spe ci á lis ér te lem ben sze re pel nek, és nem a ké mi ai
atom ra vagy mo le ku lá ra vo nat koz nak. Ugyan ez igaz az
„éter” és „éterikus” fo gal mak ra is.
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BEVEZETÉS

Köny vünk cél ja az, hogy a te o zó fia ta nul má nyo zó já nak 
át nyújt sa mind azon is me re tek sû rí tett össze fog la lá sát,
ame lyek je len leg1 ren del ke zés re áll nak az em ber asztrális
tes té vel kap cso lat ban, va la mint az asztrális vi lág és je len -
sé ge i nek le írá sát és ma gya rá za tát. Így ez a könyv az 1925-
ben ki adott The Etheric Double and Allied Phenomena2 ter -
mé sze tes foly ta tá sa.

Csak úgy, mint Az éterikus test ese té ben, össze von tam
mind azo kat az is me re te ket, ame lye ket je len tõs szá mú
könyv bõl nyer tem (ezek fel so ro lá sát mel lé kel tem), és
olyan mód sze re sen ren dez tem a ha tal mas te rü le tet le fe dõ
és kü lö nö sen össze tett anya got, amennyi re csak tõ lem telt. 
Re mé lem, hogy így si ke rült sok mun kát és ku ta tást meg -
ta ka rí ta nom a té ma kör je len le gi és jö võ be li ta nul má nyo -
zó i nak, akik a szük sé ges in for má ci ót vi szony lag kis ter-
jedelemben ta lál hat ják meg, sõt a fel hasz nált iro da lom lis -
tá já nak se gít sé gé vel – ha úgy kí ván ják – az ere de ti le írást is 
elolvashat ják.

Ah hoz, hogy a könyv ren del te té sét úgy tölt se be, hogy
köz ben el fo gad ha tó ter je del mû is ma rad jon, azt az ál ta lá -
nos el vet kö vet tem, hogy is mer te tem az asztrális je len sé -
gek mö gött hú zó dó alap el ve ket, de el ha gyom az egye di
példák be mu ta tá sát. Mind azok, akik nek elõ adá sok hoz
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vagy más cé lok ra szük sé gük van az is mer te tett alap el vek
meg ha tá ro zott il luszt rá ci ó i ra, a fel hasz nált iro da lom fel -
so ro lá sát hasz nos ve zér fo nal nak ta lál ják, amely el ve ze ti
õket oda, ahol a ke re sett pél dák ra rá buk kan hat nak.

Egyéb ként – amennyi re a szer te ága zó és össze tett téma 
meg en ged te – azt a mód szert al kal maz tam, hogy elõ ször a
for ma ol da lát ma gya ráz tam el, mi e lõtt az élet ol dal lal fog -
lal koz tam vol na, va gyis elõ ször a je len ség ob jek tív mû kö -
dé sét ír tam le, majd pe dig a tu dat te vé keny sé gét, ami az
adott mû kö dé sen ke resz tül fe je zõ dik ki. A gon dos ta nul -
má nyo zó, aki a fen ti e ket szem elõtt tart ja, így fel fog is -
mer ni több be kez dést, ame lyek elsõ lá tás ra is mét lé sek nek
tûn het nek, mi vel azok ban ugyan azt a je len sé get ír tam le
elõ ször a kül sõ anya gi for ma meg kö ze lí té sé bõl, majd ké -
sõbb újra a szel lem vagy a tu dat fe lõl kö ze lít ve.

Re mé nye im sze rint ezt a kö te tet ha son lók fog ják kö vet -
ni, ame lyek az em ber men tá lis és ka u zá lis tes te i vel fog lal -
koz nak, így téve tel jes sé a je len leg ren del ke zés re álló min-
den in for má ció egy ség be fog la lá sát az em ber fel épí té sé vel
kap cso lat ban egé szen a ka u zá lis vagy fel sõ men tá lis szin -
tig.

Nap ja ink ban je len tõs mennyi sé gû is me ret tel ren del ke -
zünk ezek ben és ha son ló té mák ban, de azok leg na gyobb
ré sze szét van szór va sok kü lön bö zõ könyv ben. Ezért ah -
hoz, hogy az egész el ér he tõ vé vál jon a ta nul má nyo zók szá -
má ra, akik ku ta tás ra for dít ha tó ide je kor lá to zott, vélemé-
nyem sze rint a je len le gi hez ha son ló köny vek összeál lí tá sa
sür gõs fel adat.

„Az em be ri ség iga zi ta nul má nya az em ber ta nul má nyo -
zá sa”, a téma pe dig olyan ha tal mas, annyi ra el mé lyü lést
igény lõ és annyi ra fon tos, hogy min den le het sé gest meg
kell ten ni, hogy a nap ja in kig fel hal mo zó dott tel jes is me -
ret anyag könnyen el ér he tõ vé vál jon mind azok szá má ra,
akik szom jaz zák az ilyen jel le gû tu dást.

A.E. Powell
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I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Mi e lõtt hoz zá fog nánk az asztrális test és az az zal kap -
cso la tos je len sé gek rész le tes ta nul má nyo zá sá hoz, hasz nos
le het, ha elõbb rö vi den kör vo na laz zuk a ta nu ló elõtt azt a
te rü le tet, ame lyet is mer tet ni szán dé ko zunk, hogy így
megfe le lõ táv la ti ké pet nyújt sunk az egész tárgy ról és
nagy szá mú ré szé nek vi szony la gos kap cso la ta i ról.

Rö vi den, az em ber asztrális tes te olyan tu dat hor do zó
esz köz, amely a tisz tán lá tó szá má ra ha son lít a fi zi kai test -
hez, ame lyet ra gyo gó szí nû aura vesz kö rül, és amely a fi zi -
kai anyag nál fi no mabb tí pu sú anyag ból áll. Az ér zé sek, a
szen ve dé lyek, a vá gyak és in du la tok fe je zõd nek ki ben ne,
és híd ként vagy köz ve tí tõ ként mû kö dik a fi zi kai agy és az
elme kö zött. Az utób bi egy még ma ga sabb tu dat hor do zó
esz köz ben – a men tá lis test ben – mû kö dik.

Mi köz ben min den em ber ren del ke zik asztrális test tel
és hasz nál ja is azt, vi szony lag ke ve sen van nak tu da tá ban
lé te zé sé nek, vagy ké pe sek irá nyí ta ni és ben ne tel jes tuda-
tossággal mû köd ni. Na gyon sok em ber ese té ben alig több
kez det le ges asztrális anyag-tö meg nél, amely nek moz gá sa
és te vé keny sé ge ke vés sé áll ma gá nak az em ber nek – az
Én-nek – az irá nyí tá sa alatt. Má sok nál vi szont az asztrális
test jól ki fej lõ dött és tel je sen szer ve zett tu dat hor do zó esz-
köz, amely nek meg van a sa ját éle te, és amely tu laj do no sá -
nak sok és hasz nos ké pes sé get biz to sít.
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A fi zi kai test al vá sa alatt egy fej let len em ber az arány lag 
kez det le ges asztrális tes té ben álom sze rû, ho má lyos éle tet
él, ami kor pe dig fi zi kai tes té ben újra fel éb red, egy ál ta lán
nem, vagy csak alig em lé ke zik álom éle té re.

Egy fej lett em ber nél vi szont, mi a latt a fi zi kai test álom -
ba me rül, az asztrális test ben te vé keny, ér de kes és hasz nos
élet zaj lik, és an nak em lé ke ze tét bi zo nyos kö rül mé nyek
kö zött le le het hoz ni a fi zi kai agy ba. Az ilyen em ber éle te
meg szû nik a tu dat-nap pa lok és fe le dés-éj sza kák so ro za ta
len ni, ehe lyett a meg sza kí tás nél kü li tu da tos ság foly to nos
élet évé vá lik, amely a fi zi kai és asztrális vi lá gok vagy sí kok 
kö zött vál ta ko zik.

Az egyik leg el sõ do log, amit az em ber az asztrális tes té-
ben meg ta nul, az ab ban való utaz ga tás, mi vel az asztrális
test ké pes nagy se bes ség gel mo zog ni, és az alvó fi zi kai test- 
tõl nagy tá vol sá gok ra el jut ni. E je len ség meg ér té se na gyon 
sok úgy ne ve zett „ok kult” je len ség re vet fényt, mint ami -
lye nek a kü lön bö zõ lá to má sok, a fi zi ka i lag so ha sem lá tott
hely szí nek is me re te, stb.

Mi u tán az asztrális test az ér zé sek és ér zel mek esz kö ze,
fel épí té sé nek és mû kö dés mód já nak meg ér té se na gyon
hasz nos az em be ri lé lek kü lön bö zõ as pek tu sa i nak meg is -
me ré sé ben, mind egyé ni leg, mind egye tem le ge sen te kint -
ve azt, és egyút tal egy sze rû ma gya rá za tot is ad a mo dern
pszi cho a na lí zis ál tal fel tárt sok je len ség mechanizmusá-
ról.

Az asztrális test szer ke ze té nek, ter mé sze té nek, le he tõ-
ségeinek és korlátainak vi lá gos meg ér té se lé nye ges an nak
az élet nek a meg ér té sé hez, amely be az em ber fi zi kai ha lá la 
után lép át. A szám ta lan val lás kö ve tõi ál tal hitt sok fé le
„menny or szág”, „po kol”, és pur ga tó ri u mi lét nyil ván va ló- 
an mind a maga he lyé re ke rül, és ért he tõ vé vá lik, amint
meg ért jük az asztrális test és az asztrális vi lág ter mé sze tét.

Az asztrális test ta nul má nyo zá sa se gít sé günk re lesz a
sze ánsz-szo bák sok je len sé gé nek, be teg sé gek bi zo nyos
pszi chi kai vagy nem-fi zi kai gyógy mód ja i nak meg ér té sé-
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nél is. Aki ket ér de kel, hogy mit ér tünk ne gye dik dimen-
zió alatt, szin tén sok, a ma te ma ti ka és a geo met ria se gít-
ségével meg fo gal ma zott el mé let iga zo lá sát fog ják meg ta -
lál ni az asztrális vi lág je len sé ge i nek ta nul má nyo zá sa so -
rán, aho gyan azo kat a meg fi gye lõ ik le ír ták.

Az em ber asztrális tes té nek ta nul má nyo zá sa ilyen mó-
don messzi re visz ben nün ket, és rend kí vül ki bõ ví ti a ki-
zárólag a fi zi kai vi lág ra és csak a fi zi kai ér zé kek re ala po -
zott élet fel fo gást. Amint ha la dunk elõ re, lát ni fog juk,
hogy a fi zi kai ér zé kek, bár mi lyen fel be csül he tet le nek le -
gye nek is, sem mi kép pen sem je len tik an nak ha tá rát, ami -
re az em bert a tu dat hor do zói meg tud ják ta ní ta ni azok ról a 
vi lá gok ról, ame lyek ben él. Az asztrális ké pes sé gek fel éb -
re dé se funk ci o ná lis te vé keny sé gük re egy új vi lá got tár fel
a ré gin be lül, ami kor pe dig az em ber ké pes sé vá lik he lye -
sen ol vas ni ezen új vi lág je len té sét, a sa ját éle té vel és az
egész ter mé szet tel kap cso lat ban olyan szé les kö rû rá lá tás ra 
tesz szert, ahon nan fel tá rul nak az em ber ben rejt ve levõ,
szin te kor lát lan le he tõ sé gek. Eb bõl elõbb vagy utóbb, de
el ke rül he tet le nül meg szü le tik a su gal lat, majd ké sõbb a
meg in gat ha tat lan el ha tá ro zás, hogy ural ja eze ket a világo-
kat és ön ma gát is, hogy kö ze lebb jus son föl di ren del te té sé -
hez, és ér tel mes mun ka tár sá vá vál jon an nak, amit ta lá ló an
a fej lõ dés Leg fel sõbb Aka ra tá nak ne vez nek.

Most pe dig át té rünk az asztrális test és a vele kap cso la -
tos nagy szá mú asztrális je len ség rész le tes tanulmányozá-
sára.
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II. FEJEZET

AZ ASZTRÁLIS TEST

ÖSSZETÉTELE ÉS SZERKEZETE

Az asztrális anyag hét fi nom sá gi fo ko zat ban vagy hal -
maz ál la pot ban lé te zik, ami meg fe lel a fi zi kai anyag hét
osz tá lyá nak, ame lyek a szi lárd, fo lyé kony, lég ne mû, éte ri-
kus, éter fe let ti, szubatomi és ato mi. Ezen asztrális hal -
maz ál la pot ok jel zé sé re vi szont még nem ve zet tek be el ne -
ve zé se ket, és ál ta lá ban vagy a fo ko zat, il let ve az alsík sor-
szá má val szok ták le ír ni úgy, hogy a leg fi no mabb az 1., a
leg dur vább pe dig a 7., vagy a meg fe le lõ fi zi kai hal maz ál la -
pot ok ne ve i vel. Így pél dá ul be szé lünk asztrális szi lárd
anyag ról, ami a he te dik vagy leg al só vál to za tot je len ti,
asztrális éte ri anyag ról, amely a leg fi no mabb tól szá mít va a 
ne gye dik, és így to vább.

Mi vel az asztrális sok kal fi no mabb, mint a fi zi kai, át-
hat ja azt. En nél fog va min den fi zi kai atom egy asztrális
anyag ból álló ten ger ben úszik, amely kö rül ve szi, és a fi zi -
kai anyag ban levõ min den hé za got ki tölt. Ter mé sze te sen
jól is mert do log, hogy két atom még a leg ke mé nyebb
anyag ban sem érint ke zik egy más sal, és két egy más mel let -
ti atom kö zöt ti tér a va ló ság ban nagy ság ren dek kel na -
gyobb, mint ma guk az ato mok. A ha gyo má nyos fi zi ka
tu do má nya már ré gen fel té te le zi a min den is mert anya got
– a leg sû rûbb szi lárd tól kezd ve a leg rit kább gá zig – át ha tó
étert, és aho gyan ez az éter tel je sen sza ba don mo zog a leg-
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sû rûbb anyag ré szecs kéi kö zött, ugyan így hat ja át az
asztrális anyag az étert, és mo zog tö ké le te sen sza ba don an -
nak ré szecs kéi kö zött. Így egy asztrális vi lág ban élõ lény
el fog lal hat ja ugyan azt a tér részt, ame lyet egy fi zi kai vi lág -
ban élõ lény el fog lal, noha egyik nek sincs tu do má sa a má -
sik ról, és sem mi lyen mó don nem aka dá lyoz zák egy más
sza bad moz gá sát. A ta nul má nyo zó nak tisz tá ban kell len -
nie ez zel az alap ve tõ el mé let tel, mert en nek vi lá gos fel fo -
gá sa nél kül le he tet len meg ér te nie az asztrális je len sé gek
nagy ré szét.

A köl csö nös át ha tás elve te szi vi lá gos sá azt, hogy a ter -
mé szet kü lön bö zõ bi ro dal mai nem kü lö nül nek el egy más -
tól a tér ben, ha nem min dig itt lé tez nek kö rü löt tünk, ezért
ér zé ke lé sük höz és vizs gá la tuk hoz nincs szük ség tér be li
moz gás ra, csak arra, hogy meg nyíl ja nak ben nünk ezek az
ér zé kek, ame lyek se gít sé gé vel ész lel het jük azo kat.

Így te hát az asztrális vi lág vagy sík in kább a ter mé szet
egy ál la po ta, mint egy faj ta hely szín.

Meg kell je gyez nünk, hogy a fi zi kai ato mot nem le het
köz vet le nül asztrális ato mok ra fel bon ta ni. Ha azt az erõt,
amely a (meg kö ze lí tõ leg) 14 mil li árd nyi „koilonban levõ
bu bo ré kot” egy vég sõ fi zi kai atom ban ör vény lõ moz gás ra
kény sze rí ti, aka rat-erõ fe szí tés sel vissza nyom juk az aszt-
rális sík kü szö bén túl ra, ak kor az atom el tû nik, a „bubo-
rékok” pe dig fel sza ba dul nak. Ugyan ez az erõ, ami egy ma -
ga sabb sí kon mû kö dik, nem egyet len asztrális ato mon ke -
resz tül, ha nem 49 ilyen atom ból álló cso por ton ke resz tül
fe je zõ dik ki.

Ha son ló vi szont lé te zik – ame lyet a 49-es szám fe jez ki
– bár mely két, egy más sal szom szé dos ter mé sze ti sík atom -
jai kö zött: így egy asztrális atom ban 495, azaz 282 475 249
„bu bo rék” van, egy men tá lis ban 494 bu bo rék, és így to -
vább.

Van okunk hin ni, hogy az elekt ro nok asztrális ato mok.
A fi zi ku sok azt ál lít ják, hogy a hid ro gén ké mi ai atom ja
700-1000 elekt ront tar tal maz. Az ok kult ku ta tás azt ál lít ja, 
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hogy a hid ro gén ké mi ai atom ja 882 asztrális atom ból áll.
Ez le het vé let len, azon ban nem va ló szí nû.

Meg kell je gyez nünk, hogy a vég sõ fi zi kai atom két fé le,
még pe dig nõ ne mû és hím ne mû. A hím ne mû atom ba az
erõ az asztrális vi lág ból fo lyik bele, és azon ke resz tül a fi zi -
kai vi lág ba öm lik, a nõ ne mû atom ba az erõ a fi zi kai sík vi -
lá gá ból áram lik, és az ato mon ke resz tül az asztrális vi lág ba 
fo lyik, így el tû nik a fi zi kai vi lág ból.

Az asztrális anyag kü lö nös pon tos ság gal fe lel meg a fi -
zi kai anyag nak, ame lyet át hat, és a fi zi kai anyag min den
vál to za ta vonz za a neki meg fe le lõ sû rû sé gû asztrális anya -
got. Így a szi lárd fi zi kai anya got át hat ja az, amit szi lárd
asztrális anyag nak ne ve zünk, a fo lyé kony asztrális – va -
gyis a ha to dik alsík anya ga – a fo lyé kony fi zi ka it, és eh hez
ha son ló a hely zet a gáz ne mû és a négy éterikus fo ko za tú
anyag gal is, ame lyek mind egyi két a neki meg fe le lõ fo ko -
za tú asztrális anyag hat ja át.

Aho gyan szük ség sze rû, hogy a fi zi kai test nek a maga
össze té tel ében tar tal maz nia kell a fi zi kai anya got an nak
min den hal maz ál la po tá ban, te hát a szi lárd, fo lyé kony,
légne mû és éterikus ál la pot ban, ép pen olyan el ke rül he tet -
le nül tar tal maz nia kell az asztrális test nek is mind a hét
asztrális alsík anya gá nak ré szecs ké it, bár az ará nyuk ter -
mé sze te sen nagy mér ték ben kü lön bö zõ le het.

Mi vel az em ber asztrális tes te mind a hét fo ko za tú
anya got tar tal maz za, így le het sé ges, hogy a vágy min den -
fé le vál to za tát a leg ala cso nyabb tól a leg ma ga sabb ren dû ig
a leg tel je sebb mér ték ben meg ta pasz tal ja.

Az asztrális anyag sa já tos vá lasz adá si tí pu sa az, amely
ké pes sé te szi, hogy az asztrális anyag olyan bu rok ként
szolgáljon, amely ben az Én ér zé ke lé si ta pasz ta la tok ra te het
szert.

Az asztrális sík kö zön sé ges anya gán kí vül – amit a har -
ma dik elementál-birodalomként vagy egy sze rû en az aszt-
rális sík elementál-eszenciájaként is me rünk – ugyan csak
nagy mennyi ség ben lép be az em ber asztrális tes té nek

18

AZ  ASZTRÁLIS  TEST



össze té te lé be és for mál ja ki azt, amit „vágy-elementálnak” 
ne ve zünk, és ami vel a ké sõb bi fe je ze tek ben bõ veb ben fo -
gunk fog lal koz ni.

Az asztrális elementál-eszencia az asztrális sík hat al -
sóbb alsíkjának anya gá ból áll, ame lyet a Há rom ság Má so -
dik Sze mé lyé bõl szár ma zó Má so dik Ki ára dás él tet. A leg-
ma ga sabb vagy ato mi alsík asztrális anya gát – amit ugyan -
az él tet – monádi eszen ci a ként is mer jük.

Egy fej let len em ber ben az asztrális test fel hõ sze rû, la -
zán szer ve zett, bi zony ta la nul kör vo na la zott asztrális
anyagból áll, amely ben fõ ként az ala cso nyabb anyag fo ko -
za tok az ural ko dók, dur va, sö tét szí nû és sûrû – gyak ran
olyan sûrû, hogy a fi zi kai test kör vo na lai szin te el vesz nek
ben ne –, ezért al kal mas rá, hogy azok ra az in ge rek re vá la -
szol jon, ame lyek szen ve dé lyek kel és erõs vá gyak kal kap -
cso la to sak. Nagy sá gát te kint ve min den irány ban 25-30
cm-nyi re ter jed a fi zi kai tes ten túl.

Egy át la gos er köl csû és ér tel mû em ber ben az asztrális
test már jó val na gyobb, és a test min den ol da lán mint egy
45 cm-nyi re ter jed ki, anya ga fi no mabb mi nõ sé gû és ki -
egyen sú lyo zot tabb, a rit kább anyag faj ták je len lé te az
egész test nek bi zo nyos fényt köl csö nöz, a kör vo na lai pe -
dig tisz ták és ha tá ro zot tak.

Egy spi ri tu á li san fej lett em ber ese té ben az asztrális test
még na gyobb mé re tû, és az asztrális anyag va la mennyi fo -
ko za tá nak leg fi no mabb ré szecs ké i bõl épül fel, amely ben a
ma ga sabb ren dû ek van nak túl súly ban.

Az asztrális tes tek szí ne i rõl olyan so kat kell be szél -
nünk, hogy en nek a té má nak egy kü lön fe je ze tet szen te -
lünk. Itt azon ban annyit még is el mond ha tunk, hogy a
fej let len tí pu sok ban a szí nek dur vák és za va ro sak, és aho -
gyan az em ber ér zel mi, ér tel mi és spi ri tu á lis te kin tet ben
fej lõ dik, a szí nek egy re in kább fény lõk ké vál nak. A kö zép -
ko ri alkímistáktól szár ma zó „asztrális” el ne ve zés „csil lo -
gót” je lent, ami vel az asztrális anyag ra gyo gó meg je le né sét 
akar ták je lez ni.
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Amint azt már mond tuk, az em ber asztrális tes te nem -
csak át hat ja a fi zi kai tes tet, ha nem min den irány ban ter -
jed ve fel hõ sze rû en kö rül is ve szi azt.

Az asztrális test azon ré szét, amely a fi zi kai test ha tá ra -
in túl ter jed, ál ta lá ban asztrális „au rá nak” ne vez zük.

Az erõs ér ze lem nagy au rát je lent. Meg em lít het jük itt,
hogy az aura megnövekedett mé re te a be ava tás elõ fel té te -
le, és meg lát ha tók ben ne a be ava tás hoz szük sé ges „tu laj -
don sá gok”. Az aura ter mé sze tes mó don min den beava-
tással nö vek szik. Azt mond ják, hogy Budd ha au rá ja há -
rom mér föld su ga rú volt.

Mi vel a fi zi kai test anya ga na gyon erõ sen vonz za az
asztrális test anya gát, ezért az asztrális ré szecs kék túl nyo -
mó ré sze (mint egy 99%-a) a fi zi kai test ha tá ra in be lül tö -
mö rül össze, és csak a fenn ma ra dó 1% töl ti ki a to jás ala kú
aura töb bi ré szét és ala kít ja ki az au rát.

Így az asztrális test köz pon ti ré sze pon to san a fi zi kai
test for má ját ölti fel, va ló já ban na gyon szi lárd és ha tá ro -
zott, és elég tisz tán meg kü lön böz tet he tõ a kör nye zõ au rá -
tól. Ál ta lá ban a fi zi kai test asztrális ha son má sá nak ne ve zik. 
Az asztrális test azon ban csak a kül sõ for ma te kin te té ben
fe lel meg pon to san a fi zi kai test nek, és ez egy ál ta lán nem
je len ti azt, hogy a kü lön bö zõ szer vek mû kö dé sé ben bár -
mi lyen ha son ló ság len ne, amint ezt majd bõ veb ben a
„Csakrák” címû fe je zet ben lát ni fog juk.

Nem csak az em ber fi zi kai tes té nek, ha nem min den fi -
zi kai do log nak meg van a maga meg fe le lõ és vele ál lan dó an 
tár sult asztrális anya gú ál la po ta, ame lyet nem le het tõle el -
vá lasz ta ni más képp, csak ok kult erõ je len tõs ki fej té sé vel,
és még ak kor is csak ad dig az ide ig le het el vá laszt va tar ta -
ni, amíg az erõt ha tá ro zot tan eb bõl a cél ból al kal maz zák.
Más sza vak kal, min den fi zi kai tárgy nak meg van a maga
asztrális ha son má sa. Mi vel azon ban az asztrális ré szecs -
kék egy más kö zött ál lan dó an, a fi zi kai fo lya dék ré szecs ké -
i hez ha son ló könnyed ség gel mo zog nak, ezért nincs állan-
dó össze kap cso ló dás egy adott fi zi kai ré szecs ke és azon
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asztrális anya gú mennyi ség kö zött, amely egy adott pil la -
nat ban an nak asztrális ha son má sa ként je le nik meg.

Ál ta lá ban egy tárgy asztrális ré sze né mi leg a fi zi kai ré -
szen túl ra is ki ter jed, így a fé me ket, kö ve ket stb. asztrális
au rá val kö rül vé ve lát juk.

Ha az em ber fi zi kai tes té nek va la mely ré szét el tá vo lít -
juk, pl. mû té ti am pu tá ci ó val, az élõ asztrális anyag össze -
tar to zá sa sok kal erõ sebb, mint a le vá gott fi zi kai rész hez
való von zó dá sa. En nek kö vet kez té ben egy vég tag asztrális
ha son má sát a le vá gott fi zi kai test résszel együtt nem le het
el vin ni. Mint hogy az asztrális anyag meg õr zi az adott
egye di for mát, a to váb bi ak ban is meg tart ja ere de ti alak ját,
de rö vi de sen vissza fog ja húz ni a meg cson kí tott for ma ha -
tá rai közé. Ugyan ez a je len ség ját szó dik le ak kor, ha egy fá -
nak le vág ják az egyik ágát.

Egy lé lek nél kü li test nél vi szont – mond juk egy szék nél 
vagy egy mos dó tál nál – nincs meg ugyan ez a faj ta egye di
élet, ami fenn tud ja tar ta ni az össze tar to zást. En nek kö vet -
kez té ben, ha egy fi zi kai tárgy el tö rik, asztrális ha son má sa
szin tén da ra bok ra esik.

A fi nom ság szem pont já ból ren de zett hét anyag fo ko za -
ton kí vül lé te zik egy tel je sen el té rõ asztrális anyag-osz tá -
lyo zás is, még pe dig an nak tí pu sa sze rint. A te o zó fi ai iro-
da lom ban a fi nom sá gi fo ko kat ál ta lá ban víz szin tes fel osz -
tás sal, míg a tí pust füg gõ le ges fel osz tás sal jel zik. A tí pu sok,
ame lyek bõl hét lé te zik, olyan tö ké le te sen össze ke ve red -
nek, mint a lég kör al ko tó ele mei, és min den egyes asztrális
test ben van anyag mind a hét tí pus ból, az ezek kö zöt ti
arány mu tat ja az em ber be ál lí tott sá gát, hogy áhí ta tos-e
vagy fi lo zo fi kus, mû vé szi es-e vagy tu do má nyos, gya kor la -
ti as-e vagy misz ti kus.

Föl dünk és a fi zi kai boly gók asztrális ré szei, va la mint
Nap rend sze rünk tisz tán asztrális boly gói együt te sen al -
kot ják a Nap-Logosz asztrális tes tét, ami azt mu tat ja, hogy 
a régi pan te isz ti kus fel fo gás igaz volt.
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Ha son ló kép pen az asztrális anyag hét tí pu sá nak mind -
egyi két bi zo nyos mér ték ben egész ként te kint het jük, egy-
egy kü lön ál ló tu dat hor do zó ként, és úgy is el kép zel het jük,
mint egy al sóbb szin tû is ten ség vagy is te ni hi va tal nok
asztrális tes tét, aki ugyan ak kor az Is ten ség egyik aspek-
tusa, egy faj ta ben ne lévõ ideg- vagy erõ köz pont. En nél fog -
va ezen al sóbb szin tû is ten ség ben meg je le nõ leg hal vá -
nyabb gon do lat, moz du lat vagy bár mi lyen vál to zás vala-
mi lyen mó don azon nal vissza tük rö zõ dik az összes megfe -
le lõ tí pu sú anyag ban. Ilyen pszi chi kai vál to zá sok pe ri o di -
ku san for dul nak elõ, ta lán a fi zi kai sík be li ki- és beléleg-
zésnek, vagy a szí vünk do bo gá sá nak fe lel nek meg. 

Meg fi gyel ték, hogy a fi zi kai boly gók moz gá sa szol gál -
tat ja a kul csot az e vál to zá sok ból ere dõ ha tá sok mû kö dé sé -
hez; ez az aszt ro ló gia tu do má nyá nak alap ja. Eb bõl kö vet-
kezik az is, hogy min den ilyen vál to zás nak bi zo nyos mér -
ték ben min den em ber re kell hat nia, olyan arány ban, ami
meg fe lel azon anyag tí pus mennyi sé gé nek, amely az aszt-
rális tes té ben van. Így az egyik vál to zás az ér zel mek re,
vagy az ér te lem re, vagy mind ket tõ re hat, egy má sik fel erõ -
sít he ti az ide ges sé get és in ger lé keny sé get. Ez az arány az,
amely min den em ber ben, ál lat ban, nö vény ben vagy ás -
vány ban meg ha tá roz bi zo nyos alap ve tõ jel leg ze tes sé ge ket, 
ame lyek so ha sem vál toz nak. Eze ket néha az il le tõ is mer te -
tõ jel ének, szí né nek vagy su ga rá nak ne vez zük. 

Ezen ér de kes gon do lat me net to vább kö ve té se meg ha -
lad ná köny vünk cél ját, és így az ol va sót a The Hidden Side
of Things címû könyv I. kö te té nek 43-48. ol da lá ra utal juk.3

Min den tí pus ban hét al tí pus van, ami össze sen 49 al tí -
pust je lent.
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A tí pus vagy su gár a tel jes boly gói rend szer4 alatt ál lan -
dó ma rad, így egy „A” tí pu sú elementál-eszen cia „A” tí pu -
sú ás vá nyo kat, nö vé nye ket és ál la to kat lel ke sít meg és
ab ból fog nak ki emel ked ni az ugyan ezen tí pu sú em be ri lé -
nyek is.

Az asztrális test las san, de fo lya ma to san ko pik, pon to -
san úgy, mint a fi zi kai, azon ban az el tá vo zó ré szecs kék
pót lá sa táp lál ko zás és emész tés he lyett a kör nye zõ lég kör -
bõl szár ma zók kal tör té nik. Azon ban az egyé ni ség ér zé se
az újon nan be lé põ ré szecs kék nek azon nal át adó dik, és a
min den egyes em ber asztrális tes té ben ben ne lévõ ele mi
eszen cia is két ség te le nül egy faj ta lény nek érzi ma gát, és
an nak meg fe le lõ en cse lek szik, amit sa ját ér de ké nek te -
kint.
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III. FEJEZET

AZ ASZTRÁLIS TEST SZÍNEI

A tisz tán lá tó szá má ra az asztrális test egyik alap ve tõ sa -
já tos sá ga az, hogy szí nek bõl áll, ame lyek ál lan dó an vil log -
nak, tán col nak ben ne, ezek a szí nek ér zé sek nek, szenve-
délyeknek és in du la tok nak fe lel nek meg, és ezek ki fe je zõ -
dé sei az asztrális anyag ban. 

Min den is mert szín és sok olyan, ami most még szá -
munk ra is me ret len, a ter mé szet min den ma ga sabb sík ján
lé te zik, amint azon ban az egyik szint rõl a má sik ra emel ke -
dünk, egy re fi no mab bak ká, mind in kább fény lõk ké vál -
nak, így azo kat a szí nek fel sõ ok táv ja i ként ír hat nánk le.
Mint hogy eze ket az ok tá vo kat le he tet len fi zi ka i lag pa pír -
ra vet ni, a fen ti té nye ket szem elõtt kell tar ta ni, ami kor az
asztrális test szí nes is mer te té se i re te kin tünk, ame lye ket az 
aláb bi ak ban írunk le.

A kö vet ke zõk ben fel so rol juk az alap ve tõ szí ne ket, va la -
mint azo kat az ér zel me ket, ame lye ket ki fe jez nek.

Fe ke te: sûrû fel hõk ben: gyû lö let és rossz in du lat.
Vö rös: mély vö rös fel vil la ná sok ál ta lá ban fe ke te hát tér -

ben: ha rag.
Skar lát vö rös fel hõ: in ger lé keny ség.
Ra gyo gó skar lát pi ros: az aura meg szo kott hát te ré ben:

„ne mes fel há bo ro dás”.
Lán go ló vér vö rös: fél re is mer he tet len, bár nem könnyû

le ír ni: ér zé ki ség.
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Bar nás szür ke: fakó, ri deg bar nás szür ke: ön zés, az aszt-
rális test egyik leg gya ko ribb szí ne.

Bar nás vö rös: fakó, majd nem rozs da szí nû: kap zsi ság, e
szín ál ta lá ban pár hu za mos sá vok ban he lyez ke dik el ke -
reszt ben az asztrális test ben.

Zöl des-bar na: mély vö rös vagy skar lát pi ros felvillaná-
sok kal meg vi lá gít va: fél té keny ség. Az át lag em ber ese té-
ben ál ta lá ban sok van eb bõl a szín bõl, ami kor „sze rel mes”.

Szür ke: ne héz, ólom szür ke: de presszió. A kap zsi ság
barnásvörös szí né hez ha son ló an pár hu za mos vo na lak ban
ren de zõ dik el, és ket rec be nyo má sát kel ti.

Szür ke, ha mu szín: csú nya, ijesz tõ ár nya lat: fé le lem.
Kar ma zsin vö rös: fakó és ri deg: önzõ sze re tet.
Ró zsa szín: ön zet len sze re tet. Ami kor kü lö nö sen ra gyo -

gó, és ibo lyá val át ita tott: az em be ri ség iránt ér zett spi ri tu -
á lis sze re tet.

Na rancs sár ga: büsz ke ség vagy becs vágy. Gyak ran in ger- 
lékenységgel pá ro sul.

Sár ga: ér te lem, a mély és tom pa ár nya lat tól kezd ve a ra -
gyo gó ara nyon ke resz tül a tisz ta és fény lõ cit rom vagy
kan ka lin-sár gá ig. A fakó ok ker sár ga az önzõ cé lok felé irá-
nyuló ké pes sé ge ket jel zi, a tisz ta méz ga-sár ga ha tá ro zot tan
ma ga sabb tí pus ra utal, a kan ka lin-sár ga a spi ri tu á lis cé lok-
nak szen telt ér tel met mu tat ja, az arany sár ga a fi lo zó fi á nak
vagy ma te ma ti ká nak szen telt tisz ta ér te lem jele.

Zöld: ál ta lá ban na gyon vál to zó je len té sû, és he lyes ér -
tel me zé sé hez sok ta nul mány szük sé ges, leg in kább al kal -
maz ko dó ké pes sé get je lent. A szür kés-zöld, isza pos kiné-
zetû: ál nok ság és alat to mos ság. A sma ragd zöld: sok ol da lú -
ság, ügyes ség, ta lá lé kony ság, ame lye ket ön zet le nül al kal -
maz nak. A hal vány, fény lõ ké kes zöld: mély von za lom és
együtt ér zés, tö ké le tes al kal maz ko dó ké pes ség gel pá ro sul -
va, ame lyet egye dül csak õk tud nak adni. A ra gyo gó al ma -
zöld: úgy tû nik, min dig az erõs élet erõ vel jár együtt.

Kék: a sö tét és tisz ta: val lá sos ér zés. Haj la mos arra,
hogy sok más tu laj don ság gal át szí ne zõd jön, így jön lét re
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az in di gó tól vagy a gaz da gon mély ibo lya szín tõl a pisz kos
szür kés ké kig min den fé le ár nya la ta. A vi lá gos kék: ami lyen
az ult ra ma rin vagy ko balt kék, egy ne mes spi ri tu á lis esz me 
irán ti áhí tat. Az ibo lya szín ár nya lat a von za lom és az áhí tat
ke ve ré két je len ti. A fény lõ li lás kék, ame lyet ál ta lá ban szik-
rázó ara nyos csil la gok is kí sér nek: a ma ga sabb ren dû spi-
ritualitás, ma gasz tos spi ri tu á lis tö rek vé sek kel.

Ult ra ibo lya: a pszi chi kai ké pes sé gek ma ga sabb és tisz-
tább fej lett ség ét je len ti.

Inf ra vö rös: egy olyan em ber ala cso nyabb pszi chi kai ké -
pes sé gei, aki be le kon tár ko dik a go nosz ság ba és a má gia
önzõ for má i ba.

Az öröm mind a men tá lis, mind az asztrális test ál ta lá -
nos ra gyo gá sá ban és su gár zá sá ban, va la mint a test fe lü le -
té nek kü lön le ges hul lám zá sá ban nyil vá nul meg. A vi dám- 
ság e fe lü let vál to zó pezs gé sé ben mu tat ko zik meg, és így
van ez az ál lan dó de rû nél is.

A meg le põ dés a men tá lis test éles össze hú zó dá sá ban
nyil vá nul meg, és ál ta lá ban át adó dik mind az asztrális,
mind a fi zi kai test nek, ezt a von za lom te rü le té nek meg-
nö ve ke dett ra gyo gá sa kí sé ri, ha a meg le pe tés kel le mes,
míg kel le met len meg le pe tés ese tén a szür ke és bar na nö ve -
ke dik meg. Ez az össze hú zó dás gyak ran okoz kel le met len
ér zé se ket, és néha hat a nap fo nat ra, ami kor rosszul lé tet és
áju lást okoz, néha pe dig a szív köz pont ra hat, ez pe dig erõs
szív do bo gást, sõt még ha lált is okoz hat.

Meg fog juk ér te ni, hogy mi u tán az em be ri ér zé sek szin -
te min dig ke ve red nek más ér zé sek kel, ezért ezek a szí nek
rit kán tö ké le te sen tisz ták, ha nem sok kal gyak rab ban ke -
ver tek. Így sok szín tisz ta sá gát ho má lyo sít ja el az ön zés ri -
deg bar násszür ké je, vagy fes ti meg a büsz ke ség mély
na rancs sár gá ja.

A szí nek tel jes je len té sé rõl ol vas va még más szem pon -
to kat is fi gye lem be kell ven ni. Így az asztrális test ál ta lá -
nos fé nyes sé gét, kör vo na la i nak vi szony la gos határozott-
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ságát vagy ha tá ro zat lan sá gát, a kü lön fé le erõ köz pon tok re -
la tív ra gyo gá sát. (Lásd az V. fe je ze tet.)

Az ér te lem sár gá ja, a sze re tet ró zsa szí ne, az áhí tat kék je
min dig az asztrális test fel sõ ré szé ben ta lál ha tó, az ön zés, a 
kap zsi ság, a csa lás és a gyû lö let szí nei pe dig az alsó ré szé -
ben, az ér zé ki ér zel mek tö me ge ál ta lá ban a ket tõ kö zött le -
beg.

Eb bõl kö vet ke zik, hogy a fej let len em ber nél a to jás alak
alsó ré sze na gyobb, mint a fel sõ, így az asztrális test alak ja
egy csú cso sabb vé gé vel fel fe lé mu ta tó to jás ra ha son lít. A
fej let tebb em ber nél for dít va van, és a to jás alak csú cso sabb
vége le fe lé mu tat. A ten den cia min dig a to jás alak szim -
met ri á já nak fo ko za tos vissza ál lí tá sa felé mu tat, így az
ilyen meg je le nés csak át me ne ti.

Min den tu laj don ság nak, amely szín ként fe je zõ dik ki,
meg van a maga kü lön le ges asztrális anyag tí pu sa, és e szí -
nek át la gos el he lyez ke dé se az adott anyag faj sú lyá tól függ.
Ál ta lá nos elv az, hogy a rossz vagy önzõ tu laj don sá gok a
dur vább anyag vi szony lag las sú rez gé se i ben, míg a jó és
ön zet len tu laj don sá gok a fi no mabb anyag ban fe je zõd nek
ki.

Mi vel sze ren csénk re ez így van, a jó ér zé sek hosszabb
ide ig ki tar ta nak, mint a rosszak, és egy erõs sze re tet vagy
áhí tat ér zés ha tá sa sok kal azu tán is meg ma rad az asztrális
test ben, hogy el fe lejt jük a hely ze tet, ami okoz ta.

Le het sé ges, bár nem meg szo kott, hogy az asztrális test -
ben egy idõ ben két erõs rez gés szint van je len, pl. a sze re tet
és a ha rag rez gé sei. Az utó ha tás ok pár hu za mo san je lent -
kez nek, de az egyik sok kal ma ga sabb szin ten, mint a má -
sik, és ezért to vább is tart.

A ma gas szin tû ön zet len sze re tet és áhí tat a leg ma ga -
sabb asztrális (ato mi) alsíkhoz tar toz nak, és át tük rö zõd -
nek a men tá lis sík meg fe le lõ anya gá ba is. Így a ka u zá lis
(fel sõ men tá lis) tes tet érin tik meg, nem pe dig az alsó men -
tá list. Ez egy olyan fon tos pont, ami re a ta nu ló nak kü lön -
le ges fi gyel met kell for dí ta nia. Az Ént, aki nek a fel sõ
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men tá lis sí kon van a lak he lye, így csak az ön zet len gon do -
la tok érik el. Az al só ren dû gon do la tok nem az Ént, ha nem
a per ma nens ato mo kat érik el.

Eb bõl kö vet ke zik, hogy a ka u zá lis test ben az al só ren dû
ér zé sek nek és gon do la tok nak meg fe le lõ he lyen nem rossz
szí nek, ha nem lyu kak van nak. Pél dá ul az ön zés a sze re tet
és az együtt ér zés hi á nya ként mu tat ko zik meg – amint az
ön zést fel vált ja az el len té te, a ka u zá lis test ben a hé zag ki -
töl tõ dik.

Az asztrális test dur va szí ne i nek erõ sö dé se, ame lyek az
alan tas ér zel me ket jel zik, mi vel nem ta lál nak köz vet len
ki fe je zõ dé si le he tõ sé get a ka u zá lis test ben, arra tö rek sze -
nek, hogy a ka u zá lis test ben levõ el len té tes jó tu laj don sá -
go kat je len tõ szí nek fé nyes sé gét va la ho gyan el ho má lyo sít- 
sák.

Ah hoz, hogy az asztrális test meg je le né sét fel fog has -
suk, ész ben kell tar ta nunk, hogy az asztrális tes tet fel épí tõ
ré szecs kék min dig gyors moz gás ban van nak. Az ese tek
leg na gyobb ré szé ben a szín fel hõk egy más ba ol vad nak és
ál lan dó an össze-vissza ka va rog nak, ka var gá suk köz ben
hol el tûn nek, hol meg je len nek, így a fény lõ köd fe lü le te
né mi leg em lé kez tet az erõ sen for rás ban levõ víz fe lü le té re. 
A kü lön bö zõ szí nek te hát egy ál ta lán nem tart ják meg
ugyan azon hely ze tü ket, bár lé te zik egy szo ká sos hely ze -
tük, amely be igye kez nek vissza tér ni.

A ta nul má nyo zó nak ajánl juk Leadbeater Lát ha tó és lát -
ha tat lan em ber címû köny vé nek kö vet ke zõ áb rá it, ame lyek
az asztrális test tény le ges meg je le né sét szem lél te tik:

VII.     ábra, a fej let len em ber asztrális tes te.
X.        ábra, az át lag em ber asztrális tes te.
XXIII. ábra, a fej lett em ber asztrális tes te.

A há rom be mu ta tott tí pus – a fej let len em ber, az át lag -
em ber és a fej lett em ber – fõ jel leg ze tes sé gei az aláb bi ak -
ban fog lal ha tók össze:
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A fej let len em ber: szem be tû nõ a na gyon nagy ará nyú ér -
zé ki ség, ál nok ság, ön zés és kap zsi ság. Az in du la tos ha ra -
got a tom pa skar lát vö rös fol tok jel zik, na gyon ke vés sze-
retet for dul elõ, ezek mellett olyan ér te lem és val lá sos ér -
zés, amely a le he tõ leg ala cso nyabb szin ten is lé tez ni ké pes. 
A kör vo na lak sza bály ta la nok, a szí nek za va ro sak, sû rûk és
fa kók. Az egész test nyil ván va ló an rosszul sza bá lyo zott,
za va ros és irá nyí tat lan.

Az át lag em ber: az ér zé ki ség lé nye ge sen ke ve sebb, bár
még min dig szem be tû nõ, az ön zés is ki ma gas ló an nagy, és
sze mé lyes cé lok el éré se ér de ké ben van némi haj lam a csa -
lás ra, bár a zöld két ha tá ro zott tu laj don ság gá kezd szét vál -
ni, ami azt mu tat ja, hogy a ra vasz ko dás fo ko za to san alkal-
mazkodó-képességgé vá lik. A ha rag még min dig fel tû nõ, a 
sze re tet, az ér te lem és az áhí tat már jel lem zõb bek és ma ga -
sabb mi nõ sé gû ek. A szí nek egé szé ben már tisz táb ban
meghatározottak és jól ki ve he tõ en ra gyo gób bak, bár egyi -
kük sem tö ké le te sen tisz ta. A test kör vo na la már ha tá ro -
zot tabb és sza bá lyo sabb.

A fej lett em ber: a nem kí vá na tos tu laj don sá gok már
majd nem tel je sen el tûn tek. A test fel sõ ré szén lila sáv hú -
zó dik ke resz tül, ami a spi ri tu á lis tö rek vé se ket jel zi. A fej
fe lett és azt be bur kol va ta lál ha tó az ér te lem ra gyo gó sár ga
fel hõ je. Ez alatt az áhí tat szé les kék öve lát ha tó, majd a tör -
zsön ke resz tül a sze re tet még szé le sebb ró zsa szín övét, a
test al sóbb ré szé ben pe dig az al kal maz ko dó ké pes ség és a
ro kon szenv nagy mennyi sé gû zöld jét fe dez het jük fel. A
szí nek ra gyo gók, fé nye sek, tisz tán ész re ve he tõ sá vok ban
van nak, a kör vo na lak jól meg ha tá ro zot tak, és az egész
asztrális test azt a be nyo mást kel ti, hogy ren de zett és tö ké -
le tes irá nyí tás alatt áll.

Bár eb ben a könyv ben nem fog lal ko zunk a men tá lis
test tel, még is meg kell em lí te nünk, hogy aho gyan az em -
ber fej lõ dik, az asztrális tes te egy re in kább ha son lít a men -
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tá lis tes té hez, amíg vé gül alig lesz több, mint en nek visz-
szatükrözõdése az asztrális sík dur vább anya gá ban. Ter -
mé sze te sen ez azt jel zi, hogy az em ber tel je sen az elme irá -
nyí tá sa alatt tart ja vá gya it, és töb bé már nem haj la mos rá,
hogy az ér zel mek hul lá mai ma guk kal ra gad ják. Két ség te -
le nül az ilyen em ber al ka lo mad tán in ger lé keny ség nek va -
la mint kü lön bö zõ nem kí vá na tos kín zó vá gyak nak lesz
ki té ve, most azon ban már tud ja, hogy eze ket az al só ren dû
meg nyil vá nu lá so kat ho gyan fojt sa el, és hogy ne en ged je
át ma gát ne kik.

Egy még ké sõb bi szin ten maga a men tá lis test vá lik a
ka u zá lis test vissza tük rö zõ dé sé vé, mi vel az em ber ek kor
már meg ta nul ja, hogy egye dül csak a fel sõ Én ösz tön zé se it 
kö ves se, és ér tel mét ki zá ró lag csak az ve zes se.

Így egy arhát men tá lis és asztrális tes té ben na gyon ke -
vés van azok sa ját jel leg ze tes szí ne i bõl, he lyet tük a ka u zá -
lis test má so la tai lesz nek, már amennyi re azt al sóbb
ok táv ja ik kal ki tud ják fe jez ni. Pom pás szín já ték kal, opá -
los ság gal, igaz gyöngy sze rû ha tás sal ren del kez nek, amely
messze túl van min den le írá son vagy áb rá zo lá son.

Egy fej lett em ber asztrális tes té ben öt fé le rez gé si frek -
ven cia van. Az át lag em ber nél leg alább ki lenc fé le frek ven -
cia mu tat ha tó ki, és ezen felül kü lön bö zõ ár nya la tok
ke ve red nek. Sok em ber nek 50-100 frek ven ci á ja van, és az
egész test fe lü le te apró ör vé nyek és ke reszt áram la tok so ka -
sá gá ra osz lik fel, va la mennyi a má sik el len küzd, õrült zûr -
za var ban. Ez a szük ség te len in du la tok és aggodalmasko-
dások ered mé nye, pe dig a nyu ga ti át lag em ber ezek tö me -
gé bõl áll, amin ke resz tül ere jé bõl sok szét szó ró dik.

Egy asztrális test, amely egy szer re 50 mó don re zeg,
nem csak csú nya, ha nem ko mo lyan ide ge sí tõ is. Egy olyan
fi zi kai test hez ha son lít ha tó, amely sú lyos Parkinson-kór-
ban szen ved, és amely nek min den izma egy szer re kü lön -
bö zõ irány ban rán ga tó zik. Az ilyen asztrális ha tá sok ragá-
lyosak, és hat nak min den ér zé keny em ber re, akit el ér nek,
a nyug ta lan ság és az ag go da lom fáj dal mas ér zé sét adva át
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ne kik. Mi vel mil li ó nyi em bert szük ség te le nül zak lat nak
fel így a kü lön bö zõ os to ba vá gyak és ér zel mek, ép pen ezért 
olyan ne héz az ér zé keny em ber nek nagy vá ros ban élni
vagy nagy tö meg ben mo zog ni. A fo lya ma tos asztrális za -
va rok még az éterikus tes ten ke resz tül is hat hat nak, és
ideg be teg sé ge ket okoz hat nak.

A iz ga lom köz pont jai az asztrális test ben olya nok, mint 
a fi zi kai test ben a ke lé sek – nem csak ége tõ en kel le met len,
ha nem gyen ge pon tok is, ame lye ken ke resz tül az élet erõ
el fo lyik. Ezek a köz pon tok gya kor la ti lag nem fej te nek ki
el len ál lást a rossz be fo lyá sok kal szem ben, és meg gá tol ják
a jó be fo lyá so kat ér vé nye sü lé sük ben. Ez az ál lapot szo mo -
rú an ál ta lá nos, el len sze re pe dig az, hogy ki kell küsz öböl -
ni az ag go dal mat, a fé lel met és a bosszan ko dást. Az okkul-
tizmus ta nít vá nyá nak nem le het nek olyan sze mé lyes ér -
zel mei, ame lyek bár mi lyen kö rül mé nyek kö zött be fo lyá -
sol hat ják.

Csak egy fi a tal gye rek nek van fe hér vagy vi szony lag
szín te len au rá ja, a szí nek csak ak kor kez de nek meg je len -
ni, ami kor a tu laj don sá gok fej lõ dé se meg in dul. Egy gyer -
mek asztrális tes te gyak ran a leg gyö nyö rûbb lát vány –
tisz ták és ra gyo gó ak a szí nei, men te sek az ér zé ki ség, a kap -
zsi ság, a rossz aka rat és az ön zés folt ja i tól. Lát ni le het ben -
ne azo kat a rej tett csí rá kat és haj la mo kat is, ame lye ket
el múlt éle té bõl ho zott át, né há nyuk rossz, más ré szük jó,
és így meg lát ha tók a gye rek jö ven dõ éle té nek le he tõ sé gei.

Az ér te lem sár gá ja – ame lyet min dig a fej kö ze lé ben ta -
lál ha tunk – az ere de te a szen tek feje kö rü li gló ri á nak vagy
nim busz nak, mi vel ez a sár ga az asztrális test leg szem be tû -
nõbb szí ne, és ame lyet egy kez dõ tisz tán lá tó a legköny-
nyebben ész re ve het. Néha – az ér te lem szo kat lan ak ti vi tá -
sá nak kö vet kez té ben – a sár ga még a fi zi kai anyag ban is
annyi ra lát ha tó vá vá lik, hogy kö zön sé ges fi zi kai lá tás sal is
ész re le het ven ni.

Már lát tuk, hogy az asztrális test nek van egy bi zo nyos
nor má lis el ren de zé se, amely be kü lön bö zõ ré szei cso por to -
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sul ni igye kez nek. Egy hir te len szen ve dély- vagy ér ze lem -
ki tö rés azon ban az asztrális test ben levõ egész vagy majd-
nem egész anya got ide ig le ne sen arra kény sze rí ti, hogy egy 
bi zo nyos frek ven ci á val re zeg jen, és így tel je sen meg le põ
ered mé nye ket hoz zon lét re. Az asztrális test tel jes anya gát
erõs for gó szél ként fel ka var ja, így erre az idõ re a szí nek
rend kí vü li mó don össze ke ve red nek. E je len ség szí nes pél -
dá it az aláb bi ké pek mu tat ják be a Lát ha tó és lát ha tat lan em -
ber-ben.

XI.    ábra: Hir te len sze re tet ki tö rés, 
XII.  ábra:  Hir te len düh ki tö rés,
XIII. ábra: Erõs ha rag, 
XIV. ábra: A fé le lem sokk ja.

A tisz ta sze re tet hir te len hul lá ma ese té ben, ami kor pél -
dá ul egy anya fel kap ja gyer me két, és csók ja i val bo rít ja el,
az egész asztrális test egy pil la nat alatt erõ tel je sen fel ka va -
ro dik, és egy idõ re az ere de ti szí nek majd nem össze za va -
rod nak.

A vizs gá la tok négy kü lön bö zõ ha tást ál la pí ta nak meg:

1. Bi zo nyos élénk szí nû kö te gek vagy ör vé nyek lát ha -
tók, ame lyek jól meg ha tá ro zot tak, tö mör ki né ze tû ek és
bel se jük bõl szár ma zó erõs fénnyel iz za nak. Ezek mind -
egyi ke a va ló ság ban egy erõs sze re tet gon do lat for mái,
amelyek az asztrális tes ten be lül ke let kez nek, és ab ból az
ér ze lem tár gya irá nyá ba áram la nak ki. Az élõ fény ör vény -
lõ fel hõi le ír ha tat la nul pom pá sak, bár ké pi leg ne he zen ad -
ha tók vissza.

2. Az egész asztrális tes tet víz szin tes lük te tõ bí bor vö rös
vo na lak ke resz te zik, ame lye ket moz gá suk rend kí vü li
gyorsasága mi att még ne he zebb áb rá zol ni.

3. Az egész asztrális test fe lü le tét egy faj ta vé kony ró zsa -
szí nû ré teg bo rít ja, így min den azon be lül le võt e hár tyán
ke resz tül lá tunk, mint ha szí nes üve gen ke resz tül néz -
nénk.
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4. Az egész asztrális tes tet kar ma zsin vö rös ára dat töl ti
ki, amely bi zo nyos mér té kig át szí ne zi a töb bi ár nya la tot
is, és itt-ott fé lig ki ala kult fel hõ höz ha son ló sza bály ta la nul 
le be gõ szal ma kö te gek ké sû rû sö dik.

Ez a lát vány va ló szí nû leg csak né hány má sod per cig
tart, ez után a test gyor san vissza tér szo ká sos ál la po tá ba, a
kü lön bö zõ anyag mi nõ sé gek meg ha tá ro zott sû rû sé gük kö -
vet kez té ben új ból be ren de zõd nek a szo ká sos sáv juk ba.
Azon ban min den egyes ilyen ér ze lem ki tö rés egy ki csit
hoz zá ad a to jás alak fel sõ ré szé ben levõ kar ma zsin vö rös -
höz, és egy kis sé könnyeb bé te szi az asztrális test szá má ra,
hogy a kö vet ke zõ sze re tet hul lám ra vá la szol jon.

Ha son ló mó don egy olyan em ber nél, aki gyak ran érez
ma gas ren dû áhí ta tot, ha ma ro san egy nagy kék te rü let fog
meg je len ni az asztrális tes té ben. Az ilyen im pul zu sok ha -
tá sai ily mó don összeg zõ dõk, rá adá sul a sze re tet és öröm
élénk rez gé se i nek ki su gár zá sai má sok ban is jó ha tá so kat
kel te nek.

Ha a kar ma zsin vö röst kék kel he lyet te sít jük, egy hir te -
len áhí tat ki tö rés ese té ben, amely egy kon temp lá ci ó ba me -
rült apá cát önt el, ez szin te azo nos ha tást kelt.

Erõs ha rag ese té ben az asztrális test szo ká sos hát te rét
ne héz, ko rom fe ke te vil lám ló tö me gek bõl álló kö te gek
vagy ör vé nyek sö té tí tik el, és be lül rõl az ele ven gyû lö let
ko mor fé nye vi lá gít ki. Ugyan olyan sö tét fel hõ cso mó kat
le het lát ni, aho gyan ki töl tik az egész asztrális tes tet, mi -
köz ben a sza bad já ra en ge dett ha rag tü zes nyi lai re pül nek
ki kö zü lük, ha son ló an a vil lám lás hoz. Ezek a ször nyû fel -
vil la ná sok kard hoz ha son ló an ké pe sek ke resz tül szúr ni
má sok asztrális tes tét, és így meg se bez het nek má so kat.

Mind eb ben az eset ben, mind a töb bi ben, min den düh -
ki tö rés az egész asztrális test anya gát haj la mos sá te szi arra, 
hogy a ko ráb bi ak nál va la mi vel könnyeb ben vá la szol jon
ezek re a na gyon nem kí vá na tos rez gé sek re.

Egy hir te len ré mü let okoz ta meg ráz kód ta tás az egész
tes tet egy pil la nat alatt kü lö nös, élénk-szür ke köd del bo -
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rít ja el, mi köz ben ugyan ilyen szí nû víz szin tes vo na lak je -
len nek meg, ame lyek azon ban olyan he ve sen re zeg nek,
hogy alig le het õket kü lön ál ló vo nal ként fel is mer ni. Az
ered mény le ír ha tat la nul hát bor zon ga tó. A test bõl egy idõ -
re min den fény el tû nik, és az egész szür ke tö meg a ko cso -
nyá hoz ha son ló an te he tet le nül re meg.

Egy ér ze lem ára dat nem gya ko rol nagy ha tást a men tá lis 
test re, bár egy idõ re szin te le he tet len né te he ti, hogy a
mentális test bõl bár mi lyen te vé keny ség a fi zi kai agy ba
jus son raj ta ke resz tül, mert az asztrális test, amely az agy
és a men tá lis test kö zött híd ként mû kö dik, annyi ra tel je -
sen egyet len frek ven ci án re zeg, hogy sem mi olyan rez gést
nem ké pes to váb bí ta ni, amely nincs vele össz hang ban.

A fen ti ek az ide ig le nes és hir te len ér zel mi ki tö ré sek
pél dái. Van nak azon ban más, né mi leg ha son ló ha tá sok is,
ame lyek sok kal ál lan dóbb jel le gû ek, és ame lye ket a jel lem
bi zo nyos be ál lí tott sá gai vagy tí pu sai hoz nak lét re.

Így ami kor egy át lag em ber sze rel mes lesz, az asztrális
test olyan mér ték ben át ala kul, hogy alig le het rá is mer ni
ugyan azon sze mély hez tar to zó ként. Az ön zés, a csa lárd ság 
és a kap zsi ság el tûn nek, a to jás alak leg al só ré szét pe dig a
nagy mér ték ben ki fej lõ dött ál la ti as szen ve dé lyek töl tik ki.
Az al kal maz ko dó ké pes ség zöld jét a fél té keny ség sa já tos
bar nás-szür ké je vált ja fel, és ezen ér zés rend kí vü li ak ti vi -
tá sát a ha rag ra gyo gó skar lát vö rös fel vil la ná sai mu tat ják,
ame lyek át hat ják az asztrális tes tet. Eze ket a nem kí vá na -
tos vál to zá so kat azon ban ki egyen sú lyoz za az a ra gyo gó
kar ma zsin vö rös sáv, amely a to jás alak nagy ré szét ki töl ti.
Ez egy idõ re az ural ko dó jel lem zõ, és az egész asztrális test
en nek fé nyé vel iz zik. Be fo lyá sa alatt a kö zön sé ges asztrális 
test ál ta lá nos za va ros sá ga el tû nik, a jó és rossz szín ár nya -
lat ok pe dig va la mennyi en ra gyo gó ak és tisz tán ki ve he tõk.
Ez az élet fel erõ sö dé se kü lön bö zõ irá nyok ban. Az oda adás
kék szí ne is ha tá ro zot tan ne me seb bé vá lik, sõt egy kis hal -
vány ibo lya is meg je le nik a to jás alak te te jén, ami azt a ké -
pes sé get jel zi, hogy iga zán ma gas és ön zet len esz mé re
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vá la szol jon. Az ér te lem sár gá ja azon ban egy idõ re tel je sen
el tû nik – és ez olyan tény, ame lyet a ci ni kus ezen ál la pot
jel leg ze tes sé ge ként te kint het!

Az in ger lé keny em ber asztrális tes tén ál ta lá ban egy szé -
les skar lát vö rös öv je le nik meg jel lem zõ vo nás ként, és
ezen felül az egész asztrális tes tet apró, né mi leg kér dõ jel -
hez ha son ló, le be gõ skar lát vö rös pettyek bo rít ják.

A zsu go ri em ber ese té ben a kap zsi ság, az ön zés, a csa -
lárd ság és az al kal maz ko dó ké pes ség ter mé sze te sen meg -
nö vek szik, az ér zé ki ség viszont csök ken. A legjellegze-
tesebb vál to zás azonban a to jás ala kot ke resz te zõ kü lö nös
pár hu za mos víz szin tes vo nal so ro zat, amely egy ket rec be -
nyo má sát kel ti. A sá vok mély bar nák, majd nem ége tett vö -
rös bar nák.

A kap zsi ság bû né nek, úgy tû nik, az a ha tá sa, hogy egy
idõ re tel je sen meg aka dá lyoz za a fej lõ dést, és na gyon ne -
héz do log meg sza ba dul ni tõle, ha egy szer el ha tal ma so -
dott.

A mély de presszió a zsu go ri ság hoz ha son ló ha tást hoz
lét re, bar na he lyett azon ban szür ké ben. Az ered mény le ír -
ha tat la nul nyo masz tó és le han go ló ha tást gya ko rol a meg -
fi gye lõ re. Nincs olyan ér zel mi ál la pot, amely fer tõ zõbb
vol na, mint a de presszió ér zé se.

Egy nem in tel lek tu á lis em ber ese té ben, aki ha tá ro zot -
tan val lá sos, az asztrális test jel leg ze tes vo ná sok kal je le nik
meg. Egy kis ibo lya szín mu tat ja azt a le he tõ sé get, hogy vá -
la szol jon egy ma ga sabb esz mé re. Az áhí tat kék je szo kat la -
nul jól fej lett, az ér te lem sár gá ja azon ban szû kös. Van egy
el fo gad ha tó mér té kû sze re tet és al kal maz ko dó ké pes ség is,
de az ér zé ki ség át lag fe let ti, a csa lárd ság és az ön zés pe dig
ugyan csak je len tõs. A szí nek sza bály ta la nul össze za va rod -
nak, egyik a má sik ba ol vad, a kör vo nal ha tá ro zat lan, ami
az áhí ta tos em ber bi zony ta lan sá gát je le zi.

A rend kí vü li ér zé ki ség és az áhí ta tos vér mér sék let
gyakran lát ha tók együt te sen, ta lán azért, mert ezek az em -
ber tí pu sok fõ leg ér zel me ik ben él nek, és azok ural kod nak
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raj tuk, ahe lyett, hogy meg pró bál nák ésszel irá nyí ta ni azo -
kat.

Éles el len té te ket mu tat nak a tu do má nyos tí pu sú em be -
rek. Az áhí tat tel je sen hi ány zik, az ér zé ki ség jó val át lag
alat ti, vi szont az ér te lem rend kí vü li szin tig fej lõ dik. A sze -
re tet és az al kal maz ko dó ké pes ség kis mér té kû és sze gé nyes 
mi nõ sé gû. Jó nagy adag ön zés és kap zsi ság van je len, és
némi fél té keny ség is. Az ér te lem arany sár gá ja kö ze pé ben
ta lál ha tó ha tal mas ra gyo gó na rancs sár ga kúp a meg szer -
zett tu dás sal kap cso la tos büsz ke sé get és becs vá gyat je len -
ti. Az elme tu do má nyos és fe gyel me zett vi sel ke dés mód ja
azt ered mé nye zi, hogy a szí nek sza bá lyos övek ké ren de -
zõd nek, a köz tük levõ el vá lasz tó vo na lak tel je sen ha tá ro -
zot tak és tisz tán ki ve he tõk.

Az ér dek lõ dõ nek ko mo lyan ajánl juk, hogy ta nul má -
nyoz za azt a nagy sze rû köny vet, amely bõl a fen ti is me re te -
ket át vet tük, mert a nagy és te het sé ges író, C.W. Le ad-
beater mun kái kö zül ez az egyik leg ér té ke sebb.

Mi u tán a fen ti ek ben fog lal koz tunk az asztrális test ben
ta lál ha tó szí nek kel, meg em lít het jük, hogy az elementá-
lokkal tör té nõ kom mu ni ká ci ó nak – ame lyek az em ber
asztrális tes té vel olyan szo ros kap cso lat ban van nak – a
han gok és szí nek az esz kö zei. A ta nul má nyo zó em lé kez het 
egy szín nyelv re tett ho má lyos hi vat ko zás ra és arra a tény -
re, hogy az õsi Egyip tom ban a szent ira to kat szí nek kel ír -
ták le, és a má so lás ban el kö ve tett hi bá kat ha lál lal bün-
tet ték. Az elementálok szá má ra a szí nek ép pen olyan ért -
he tõk, mint a sza vak az em be rek szá má ra.
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IV. FEJEZET

AZ ASZTRÁLIS TEST

FELADATAI

Az asztrális test fel ada ta it nagy já ból a kö vet ke zõ há rom 
pont ba le het cso por to sí ta ni:

1. Le he tõ vé te szi az ér zé ke lést.
2. Híd ként szol gál az elme és a fi zi kai anyag kö zött.
3. Úgy mû kö dik, mint a tu dat és a te vé keny ség egyik

füg get len esz kö ze.

Ez zel a há rom fé le fel adat tal egy más után fo gunk fog lal -
koz ni.

Ami kor az em bert fel oszt juk prin cí pi u mok ra, va gyis az 
élet meg nyil vá nu lá si mód ja i ra, ak kor a négy al sóbb prin -
cí pi um, ame lye ket néha az „alsó né gyes ség nek” ne vez nek, 
a kö vet ke zõk:

– fi zi kai test,
– éterikus test,
– prána, vagy vi ta li tás (élet erõ),
– kâma, vagy vágy.

A ne gye dik prin cí pi um, a kâma az asztrális test ben
meg nyil vá nu ló és at tól füg gõ élet. Jel leg ze tes sé ge az, hogy
ér zés jel le gû, kez det le ges for má ja az ér zé ke lés, össze tett
for má ja pe dig az ér ze lem, e ket tõ kö zött sok szint tel. Ezt
néha vágy ként fog lal ják össze, va gyis ame lyet a tár gyak
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von za nak vagy ta szí ta nak asze rint, hogy örö met vagy fáj -
dal mat okoz nak. 

Így a kâma min den fé le ér zést ma gá ba fog lal, és ta lán
úgy ír ha tó le, mint a szen ve dé lyes és az ér zel mi ter mé szet.
Ma gá ba fog lal min den ál la ti as vá gyat, mint ami lyen az éh -
ség, szom jú ság, nemi vágy; min den szen ve délyt, mint
ami lye nek a sze re tet al sóbb for mái, a gyû lö let, irigy ség és
fél té keny ség, és az érzõ lé te zés utá ni, az anya gi örö mök
meg ta pasz ta lá sa utá ni vágy, „a hús vá gya, a sze mek vá gya,
az élet büsz ke sé ge”.

Kâma a ben nünk levõ ál lat, Tennyson „maj ma és tig ri -
se”, az az erõ, amely a leg job ban hoz zá se gít ah hoz, hogy a
föld höz le gyünk köt ve, és az ér zé ki csa ló dá sok ré vén el fojt
ben nünk min den magasabbrendû vá gya ko zást. „Ez a leg -
anya gibb rész az em be ri ter mé szet ben, és ez az, ami az em -
bert erõ sen a föl di élet hez köti. „Összes „prin cí pi u ma ink”
kö zül a leg dur vább nem a mo le ku lá ris anyag – és leg ke vés -
bé az em be ri test (sthúla sharira) –, ha nem va ló já ban a kö -
zép sõ prin cí pi um, az iga zi ál la ti köz pont. A mi tes tünk
csak a bu rok, a fe le lõt len té nye zõ és köz ve tí tõ, raj ta ke -
resz tül mû kö dik a ben nünk levõ ál lat az egész éle tén át”.5 

A kâmát vagy a vá gyat úgy is jel lem zik, mint az âtmâ
vagy az aka rat egyik vissza tük rö zõ dé sét vagy al sóbb as -
pek tu sát, és a kü lönb ség köz tük az, hogy amíg az aka rat
füg get len a kül vi lág tól, ad dig a vá gyat a kör nye zõ tár gyak -
ból ere dõ von zal mak vagy ta szí tá sok kész te tik cse lek vés -
re. A vágy ilyen ér te lem ben a ko ro ná já tól meg fosz tott
aka rat, az anyag fog lya, rab szol gá ja.

A kâma egy má sik meg kö ze lí té si mód ját Ernest Wood:
The Seven Rays6 címû nagy sze rû köny ve mu tat ja be: a
kâma „a vá gyak összes sé gét je len ti. A vágy pe dig a sze re tet
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ki fe lé for du ló as pek tu sa, a há rom vi lág dol ga i nak sze re te te, 
ho lott a va ló di sze re tet az élet sze re te te vagy az is te ni sze -
re te te, és a fel sõbb vagy be fe lé for du ló ön va ló hoz tar to -
zik”.

Cél ja ink ér de ké ben e könyv ben gyak ran hasz nál juk a
vá gyat és az ér zel met gya kor la ti lag ro kon-ér tel mû ként,
azon ban az ér ze lem a vágy és az ér te lem ter mé ke.

Az asztrális tes tet gyak ran kâma-rúpaként, ré geb bi
szakki fe je zés sel pe dig ál la ti lé lek ként is me rik.

A kí vül rõl jövõ ha tá sok, ame lyek rá ta lál nak a fi zi kai
test re, a prána vagy az élet erõ köz re mû kö dé sé vel rez gé sek -
ként adód nak át, ezek azon ban csak rez gé sek ma rad ná nak, 
egy sze rû moz gás a fi zi kai sí kon, ha a kâma, az ér zé ke lés
prin cí pi u ma nem for dí ta ná le a rez gést ér zés sé. Így sem az
él ve zet, sem a fáj da lom ad dig nem jön lét re, amíg el nem
érik az asztrális köz pon tot. Ezért hív ják a pránával össze -
kap cso ló dott kâmát az „élet le he le té nek”, a vi tá lis érzõ
prin cí pi um nak, amely a test min den ré szecs ké jé re szét ter -
jed.

Úgy tû nik, a fi zi kai test bi zo nyos szer vei ki fe je zet ten
kap cso lat ban van nak a kâma mû kö dé sé vel, ezek kö zül
való a lép és a máj.

Itt meg je gyez het jük, hogy a kâma vagy a vágy az ás vá -
nyi bi ro da lom ban ép pen csak el kez di te vé keny sé gét, ahol
ké mi ai af fi ni tás ként fe je zõ dik ki.

A nö vé nyi bi ro da lom ban a kâma ter mé sze te sen jó val
fej let tebb, ami azt jel zi, hogy lé nye ge sen fej let tebb ké pes -
ség ala kul ki az al sóbb asztrális anyag hasz ná la tá ra. A nö -
vény tan nal fog lal ko zók tud nak ar ról, hogy a von zal mak és 
az el len szen vek, va gyis a vágy, sok kal szem be tû nõbb a nö -
vé nyi vi lág ban, mint az ás vá nyi ban, és hogy sok nö vényt
jó ko ra ügyes ség és ta lá lé kony ság jel le mez cél ja el éré se ér -
de ké ben.

A nö vé nyek gyor san vá la szol nak a sze re tõ gon dos ko -
dás ra, és a fe lé jük irá nyu ló em be ri ér ze lem ha tá ro zot tan
be fo lyás sal van rá juk. Örül nek a cso dá lat nak és vá la szol -
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nak rá, fo gé ko nyak az em be ri sze re tet re, de a ha rag ra és az
el len szenv re is.

Az ál la tok ké pe sek az ala cso nyabb szin tû vá gyak le he tõ
leg tel je sebb fokú meg ta pasz ta lá sá ra, vi szont a ma ga sabb
szin tû vá gyak kal kap cso lat ban kor lá to zot tabb a ké pes sé -
gük. Vi szont lé te zik ez a ké pes ség, és ki vé te les ese tek ben
egy ál lat ké pes arra, hogy a sze re tet vagy az oda adás kü lö -
nö sen ma gas szint jét je le nít se meg.

Át tér ve az asztrális test má so dik fel ada tá ra, te hát hogy
híd ként mû kö dik az elme és a fi zi kai anyag kö zött, meg je -
gyez zük, hogy a fi zi kai ér zé ket érõ ha tás, ame lyet a prána
to váb bít be fe lé, ér zet té az ér zõ köz pon tok te vé keny sé ge ré -
vén vá lik, ame lyek a kâmában he lyez ked nek el, és a
manasz vagy az elme ér zé ke li. Így te hát az asztrális tes ten
ke resz tül tör té nõ ál ta lá nos mû kö dés nél kül nem vol na
meg a kap cso lat a fi zi kai ha tá sok és azok elme ál ta li ér zé -
ke lé se kö zött.

For dí tott eset ben, ami kor gon dol ko zunk, a ben nünk
levõ men tá lis anya got hoz zuk moz gás ba, az így lét re ho zott 
rez gé sek áta dód nak asztrális tes tünk anya gá nak, az aszt-
rális anyag ha tás sal van az éterikus anyag ra, ez pe dig a
sûrû fi zi kai anyag ra, az agy szür ke ál lo má nyá ra hat.

Így az asztrális test tény le ge sen hi dat ké pez a fi zi kai és a 
men tá lis éle tünk kö zött, köz ve tí tõ ként szol gál mind a fi zi -
ka i ból a men tá lis ba, mind a men tá lis ból a fi zi ka i ba irá -
nyu ló rez gé sek szá má ra, és va ló já ban el sõ sor ban a rezgé-
sek ilyen ide-oda tör té nõ ál lan dó át já rá sa fej lesz ti.

Az em ber asztrális tes té nek fej lõ dé sé ben két kü lön bö zõ 
sza kaszt le het meg kü lön böz tet ni: az asztrális tes tet elõ -
ször köz ve tí tõ esz köz ként kell meg le he tõ sen ma gas szint re
fej lesz te ni, majd pe dig füg get len test té kell ki fej lesz te ni,
amely ben az em ber az asztrális sí kon mû köd ni ké pes.

Az em ber ben a kö zön sé ges agyi ér tel met a kâmának a
manasszal vagy el mé vel tör té nõ egye sü lé se hoz za lét re, és
ez az egye sü lést ne ve zik kâma-manasznak. A kâma-ma-
naszt H. P. Blavatsky úgy írja le, mint „az em ber ra ci o ná -
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lis, de föl di vagy fi zi kai ér tel me, ame lyet az anyag be bur -
kol és meg köt, és ezért az anyag be fo lyá sá nak van alá-
ren del ve”. Ez az „alsó én”, amely az il lú zi ók e sík ján mû -
kö dik, és azt kép ze li ma gá ról, hogy õ az iga zi Én vagy Egó,
és abba a bûn be esik, amit a budd his ta fi lo zó fia „a kü lön -
vált ság eret nek sé gé nek” ne vez.

A kâma-manaszt – ami a manasz a vággyal együtt –
szem lé le te sen a kül sõ dol gok iránt ér dek lõ dõ manaszként
is jel lem zik.

Rö vi den meg je gyez het jük, hogy a tény vi lá gos meg ér -
té se, hogy a kâma-manasz az em ber sze mé lyi sé gé hez tar to -
zik, és hogy a fi zi kai agy ban és azon ke resz tül mû kö dik,
alap ve tõ fon tos sá gú az új ra szü le tés fo lya ma tá nak he lyes
fel fo gá sá hoz. Ez ön ma gá ban is ele gen dõ an nak be mu ta tá -
sá hoz, hogy mind ad dig le he tet len vissza em lé kez nünk
elõzõ éle te ink re, amíg a tu dat nem ké pes az agy mû kö dé si
szint je fölé emel ked ni, mi vel az agy és az zal együtt a kâma
szer ke ze te is min den élet ben meg újul, és ezért nincs köz -
vet len kap cso la ta az el múlt éle tek kel.

A manasz ön ma gá ban nem tud na hat ni a fi zi kai agy sej -
tek mo le ku lá i ra, ami kor azon ban egye sül a kâmával, ké pes 
moz gás ba hoz ni a fi zi kai mo le ku lá kat, és így lét re hoz ni az
„agy-tu da tot”, amely tar tal maz za az agyi em lé ke ze tet és az 
em be ri elme va la mennyi fel ada tát úgy, aho gyan azt ál ta lá -
ban is mer jük. Ter mé sze te sen nem a fel sõ manasz, ha nem
csak az alsó manasz (a men tá lis sík négy alsó alsíkjának
anya ga) az, ami a kâmával össze kap cso ló dik. A nyu ga ti
pszi cho ló gi á ban ez a kâma-manasz an nak egy ré szé vé vált, 
amit eb ben a rend szer ben el mé nek ne vez nek. A kâma-
manasz, amely össze kö tõ kap csot ké pez az em ber fel sõ és
alsó ter mé sze te kö zött, az élet küz dõ te rét je len ti, és mint
ké sõbb lát ni fog juk, fon tos sze re pet ját szik a ha lál utá ni
élet ben is.

A manasz és a kâma össze kap cso ló dá sa olyan szo ros,
hogy a hin duk ar ról be szél nek, hogy az em ber nek öt bur ka 
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van, ame lyek egyi ke az ér te lem és a vágy összes meg nyil -
vá nu lá sá nak mû kö dé sét szol gál ja. Ez az öt a kö vet ke zõ:

1 Ânandamayakosha Az üd vös ség bur ka Buddhi

2 Vignâmayakosha
A meg kü lön böz te -

tõ bu rok
Fel sõ manasz

3 Manomayakosha
Az ér te lem és a

vágy bur ka
Alsó manasz és

kâma

4 Prânamayakosha Az élet erõ bu rok Prána

5 Annamayakosha A táp lá lék bu rok Sûrû fi zi kai test

A Manu ál tal hasz nált be osz tás ban a prânamayakosha
és az annamayakosha kö zö sen van nak be so rol va, és ek kor
Bhútâtmanként, vagy elementál-énként, vagy a cse lek vés
tes te ként is mer jük.

A vignâmayakoshát és a manomayakoshát az ér ze -
lem-test nek ne ve zi, és a jîva ne vet adja neki. Úgy ha tá roz -
za meg, hogy az a test, amely ben a Meg is me rõ, a Kshet-
ragna ér zé kennyé vá lik az örö mök re és a fáj dal mak ra.

A kül vi lág gal való vi szo nya i kat te kint ve a vignâmaya-
kosha és a mannomayakosha, de fõ leg a mannomayakosha 
a dévák vi lá gá val van kap cso lat ban. Azt mond ják, hogy a
dévák „be lép nek” az em ber be, ami uta lás az ele me ken
ural ko dó is ten sé gek re. Ezek az ural ko dó is ten sé gek kel tik
fel az ér zé se ket az em ber ben, át vál toz tat va a kí vül rõl szár -
ma zó kap cso la to kat ér ze tek ké vagy a be lül rõl szár ma zó
kap cso la tok fel is me ré sé vé, és ez egy déva alap ve tõ te vé -
keny sé ge. Eb bõl ered a kö te lék ezek kel az al só ren dû
dévákkal, amely az em bert – amint meg sze re zi a vég sõ irá -
nyí tást – a vi lág egye tem min den te rü le té nek urá vá te szi.

Aho gyan ko ráb ban mond tuk, a manasz vagy az elme,
mi vel nem ké pes hat ni az agy dur va ré szecs ké i re, ön ma ga
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egy ré szét, va gyis az alsó manaszt ki ve tí ti ma gá ból, az pe -
dig asztrális anyag ba bur ko ló zik, majd az éterikus anyag
se gít sé gé vel még a szü le tés elõtt át hat ja a gyer mek egész
ideg rend szer ét. A manaszból tör té nõ ki ve tü lést gyak ran a
manasz vissza tük rö zõ dé se ként, ár nyé ka ként, su ga ra ként
em lí tik, és még al le go ri kus ne ve ken is is mert. H.P. Bla-
vatsky a Key to Theosophy [Kulcs a te o zó fi á hoz] címû
köny ve 184. ol da lán ezt írja: „Ha egy szer bör tön be ke rül -
nek, vagy tes tet öl te nek, lé nye gük ket tõs sé vá lik, ami azt
je len ti, hogy az Örök Is te ni Elme su ga rai – ame lye ket in di -
vi du á lis lé nyek nek te kin tünk – két sze res tu laj don sá got
öl te nek ma guk ra. Ezek (a) a lé nye gi, ben nük rej lõ, jel leg -
ze tes, a menny or szág felé tö rek võ el mé jük, (a fel sõ ma-
nasz), és (b) a gon dol ko dás em be ri tu laj don sá ga, az ál la ti
gon dol ko dá sé, amely az em be ri agy fel sõbb sé gé nek kö -
szön he tõ en ra ci o na li zá ló dik, ami a kâma-irányzat vagy az
alsó manasz”.

Így az alsó manaszt el bo rít ja a né gyes ség, és úgy te kint -
he tõ, hogy az egyik ke zé vel a kámához kap cso ló dik, míg a
má sik kal fo lya ma to san aty já ba, a fel sõ manaszba ka pasz -
ko dik. Akár a kâma húz za le fe lé, és tel je sen el sza kad a hár -
mas ság tól (âtmâ-buddhi-manasz), amely hez ter mé sze té-
nél fog va tar to zik, akár gyõ ze del me sen vi szi vissza for rá -
sá hoz föl di éle té nek meg tisz tí tott ta pasz ta lá sa it – ez az
élet fel ada ta, ame lyet min den egy mást kö ve tõ testetöltés
elé ál lít és meg old. Ezt a kér dést a ha lál utá ni élet tel fog lal -
ko zó fe je ze tek ben to vább fog juk vizs gál ni.

Így a kâma az ál la ti as és szen ve dély-ele me ket biz to sít ja, 
ami ket az alsó manasz ra ci o na li zál és hoz zá ad ja az ér tel mi
ké pes sé ge ket. Az em ber ben ez a két prin cí pi um az éle te
so rán egy más sal össze fo nó dik, és rit kán mû kö dik kü lön -
vál tan.

A manaszra úgy te kint he tünk, mint a láng ra, a kâmára
és a fi zi kai agy ra pe dig mint a ka nóc ra és fû tõ anyag ra,
amely táp lál ja a lán got. Min den em be ri egó (sze mé lyi ség),
akár fej lett, akár fej let len, ugyan ab ból a lé nyeg bõl és
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anyag ból áll. Ami az egyik em bert naggyá, a má si kat pe dig 
kö zön sé ges egy sze rû em ber ré te szi, az a fi zi kai test mi nõ -
sé ge és fel épí té se, va la mint az agy és a test ké pes sé ge, hogy
az iga zi ben sõ em ber vi lá gos sá gát át ad ja és ki fe jez ze.

Rö vi den, a kâma-manasz, az em ber sze mé lyes énje, és
az alsó manasz adja meg azt az egyé ni e sí tõ érin tést, ami le -
he tõ vé te szi, hogy a sze mé lyi ség ön ma gát „én”-ként is -
mer je fel. Az alsó manasz a hal ha tat lan Gon dol ko dó ból
ere dõ su gár, amely meg vi lá gít ja a sze mé lyi sé get. Az alsó
manasz az, amely a gyö nyör vég sõ érin té sét szol gál tat ja az
ér zé kek nek és az ál la ti ter mé szet nek az ál tal, hogy meg ad ja 
neki az elõ re lá tás, az em lé ke zés és a kép ze let ké pes sé gét. 

Noha ebbe a könyv be nem il lik bele, hogy túl sá go san
be ha tol junk a manasz és a men tá lis test bi ro dal má ba,7

még is se gít het a ta nul má nyo zó nak, ha meg em lít jük, hogy
a sza bad aka rat a manaszban la ko zik, mi vel a manasz a
Mahat, az Egye te mes Elme kép vi se lõ je. A fi zi kai em ber -
ben az alsó manasz a sza bad aka rat köz ve tí tõ je. A manasz-
ból szár ma zik a sza bad ság ér zé se, az a tu dat, hogy irá nyít -
hat juk ön ma gun kat, hogy a fel sõ ter mé szet ural hat ja az al -
sót. Így az ön ura lom hoz ve ze tõ úton fon tos lé pés, hogy a
tu da tot a kâma he lyett a manasszal azo no sít suk.

A manasz nagy küz del me, hogy elõ tér be ke rül jön, a
leg jobb bi zo nyí ték arra, hogy ter mé sze té nél fog va sza bad.
Az egó je len lé te és ké pes sé ge az, ami le he tõ vé te szi, hogy
az em ber vá lasszon a vá gyak kö zött, és le gyõz ze azo kat.
Amint az alsó manasz kor má nyoz za a kâmát, az alsó né -
gyes ség el fog lal ja az õt meg il le tõ iga zi he lyet a fel sõ hár -
mas ság nak – âtmâ, buddhi és manasz – alá ren del ten.

Az em ber prin cí pi u ma it a kö vet ke zõ kép pen osz tá lyoz -
hat juk:
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El ju tot tunk oda, hogy át te kint sük az asztrális test
har ma dik fel ada tát – mint a tu dat és a cse lek vés füg get len
esz kö zé ét. Té mánk e ré szé nek tel jes ki fej té sé vel – az aszt-
rális test hasz ná la tá val, fej lõ dé sé vel, le he tõ sé ge i vel és kor-
látaival a sa ját sík ján – lé pés rõl lé pés re a kö vet ke zõ fe je ze -
tek több sé gé ben fo gunk fog lal koz ni. Most ele gen dõ, ha
na gyon rö vi den fel so rol juk azo kat az alap ve tõ mó do kat,
aho gyan az asztrális tes tet a tu dat füg get len esz kö ze ként
hasz nál ni le het. Ezek a kö vet ke zõk:

1. A szo ká sos éber tu da tos ság so rán, va gyis mi a latt a fi -
zi kai agy és az ér zé kek tel je sen ébe rek, az asztrális ér zé kek
ké pes sé ge it mû kö dés be le het hoz ni. Né hány e ké pes sé gek
kö zül meg fe lel azok nak az ér zé kek nek és cse lek vé si ké pes -
sé gek nek, ame lyek kel a fi zi kai test ren del ke zik. Ezek kel a
kö vet ke zõ, A csakrák címû fe je zet ben fo gunk fog lal koz ni.

2. Al vás vagy transz so rán le het sé ges, hogy az asztrális
test el kü lö nül a fi zi kai test tõl, és sza ba don mo zog hat és
mû köd het sa ját sík ján. Ez zel Az álom élet címû fe je zet ben
fo gunk fog lal koz ni.

3. Le het sé ges az asztrális test ké pes sé ge it olyan mér ték -
ben ki fej lesz te ni, hogy az em ber tet szés sze rin ti idõ ben,
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tu da to san és szán dé ko san el hagy hat ja a fi zi kai tes tét, és
meg sza kí tás nél kü li tu da tos ság gal át lép het az asztrális tes -
té be. Ez zel A tu dat foly to nos sá ga címû fe je zet ben fo gunk
fog lal koz ni.

4. A fi zi kai ha lál után a tu dat vissza hú zó dik az asztrális
test be, és az asztrális sí kon olyan élet foly tat ha tó, amely
in ten zi tá sá ban és idõ tar ta má ban nagy mér ték ben vál toz -
hat, jó né hány té nye zõ tõl füg gõ en. Ez zel A ha lál utá ni élet
címû fe je zet ben fo gunk fog lal koz ni.

Té mánk ilyen mó don tör té nõ fel osz tá sa – szá mos le -
ága zás sal – fog ja al kot ni ta nul má nyunk hát ra lé võ ré szé -
nek leg na gyobb há nya dát.
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V. FEJEZET

A CSAKRÁK

A csakra szó sze rint ke re ket vagy for gó ko ron got je lent
szanszk rit nyel ven. Azok meg je lö lé sé re szok ták hasz-
nálni, ami ket gyak ran az em ber ben levõ erõ köz pon tok nak 
ne vez nek. Ilyen csakrák meg ta lál ha tók az em ber va la -
mennyi tu dat hor do zó já ban, és ezek olyan kap cso ló dá si
pon tok, ame lye ken ke resz tül erõ áram lik át az egyik tu -
dat hor do zó ból a má sik ba. Köz vet len kap cso lat ban van -
nak a kü lön bö zõ tu dat hor do zók ké pes sé ge i vel vagy érzé-
keivel is.

Az éterikus test csakráit rész le te sen is mer tet tük Az
éterikus test címû könyv ben, és a ta nul má nyo zó nak ajánl-
juk ezt a mun kát, mi vel az éterikus csakrák tanulmá-
nyozása meg könnyí ti az asztrális csakrák meg ér té sét.

Az éterikus csakrák az éterikus test fe lü le tén he lyez -
ked nek el, és ál ta lá ban azon fi zi kai szer vek neve után van -
nak el ne vez ve, ame lyek nek meg fe lel nek. Ezek a
kö vet ke zõk:

1.  Alap vagy gyö kér csakra,
2.  Köl dök csakra,
3.  Lép csakra,
4.  Szív csakra,
5.  To rok csakra,
6.  Szem öl dö kök kö zöt ti 

vagy har ma dik szem csakra,
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7.  Fej te tõ vagy ko ro na csakra.

Van ezen kí vül még há rom ala cso nyabb csakra is, mi vel
azon ban eze ket csak a fe ke te má gia8 bi zo nyos is ko lái hasz- 
nálják, így itt nem is fog lal ko zunk ve lük.

Az asztrális csakrák, ame lyek gyak ran az éterikus test
bel se jé ben van nak, négy di men zi ós ör vé nyek (lásd XVIII.
fe je zet), és így van egy olyan irá nyú ki ter je dé sük, amely
tel je sen el té rõ az éterikustól, en nek kö vet kez té ben – bár
meg fe lel nek az éterikus csakráknak – soha, sem mi eset ben 
sem azo no sak ve lük, noha egyes ré szük min dig érint-
kezik.

Ezek az asztrális csakrák ugyan azo kat a ne ve ket kap ták, 
mint az éterikus test csakrái, a fel ada tuk pe dig a kö vet ke -
zõ:

1. Alap- vagy gyökér-csakra. Ez a kí gyó tûz, a kundalini
szék he lye, egy olyan erõé, amely min den sí kon lé te zik, és
amely se gít sé gé vel éb red fel a töb bi csakra. 

Az asztrális test kez det ben egy majd nem te he tet len tö -
meg volt, amely csak a leg ho má lyo sabb tu da tos ság gal ren -
del ke zett, nem volt sem mi lyen meg ha tá ro zott ké pes sé ge,
hogy bár mit is te gyen, és nem ren del ke zett tisz ta is me ret -
tel az õt kö rül ve võ vi lág ról. Az elsõ do log, ami meg tör tént, 
a kundalini fel éb re dé se az asztrális sí kon.

2. Köldök-csakra. A kundalini, mi u tán az elsõ csakrában 
fel éb redt, a köl dök-köz pont felé moz gott, ame lyet élet re
kel tett, és így fel éb resz tet te az asztrális test ben az ér zé ke -
lés ké pes sé gét, a min den fé le kül sõ ha tás irán ti érzé-
kenységet, bár min den ah hoz ha son ló nél kül, mint az a
ha tá ro zott meg ér tés, ami a lá tás ból és hal lás ból szár ma zik.

3. Lép-csakra. Ezt kö ve tõ en a kundalini a lép-csakrába
lé pett át, és azon ke resz tül élet re kel tet te az egész asztrális
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tes tet, mi vel e csakra egyik fel ada ta a prána, az élet erõ fel -
vé te le, amely szin tén lé te zik min den sí kon. A lép-csakra
élet re kel té se le he tõ vé te szi, hogy az em ber az asztrális tes -
té ben tu da to san utaz has son, bár csak ho má lyos el kép ze -
lés sel ar ról, hogy az uta zá sa alatt mi vel ta lál ko zik.

4. Szív-csakra. Ez a csakra le he tõ vé te szi, hogy az em ber
más asztrális lé nyek rez gé se it meg ért se, és azok kal együtt-
érez zen, így ké pes ösz tö nö sen meg ér te ni ér zel me i ket.

5. Torok-csakra. Azt a ké pes sé get biz to sít ja az asztrális
vi lág ban, amely a fi zi kai vi lág ban a hal lás nak fe lel meg.

6. Szem öl dö kök kö zöt ti vagy har ma dik szem csakra. Biz to -
sít ja azt a ké pes sé get, hogy ha tá ro zot tan ész lel jük az aszt-
rális tár gyak alak ját és ter mé sze tét ahe lyett, hogy csak ho -
má lyo san ér zé kel nénk je len lé tü ket. 

Eh hez a csakrához kap cso lód va je le nik meg az a ké pes-
ség is, hogy a leg ki sebb fi zi kai vagy asztrális ré szecs két
tet szés sze rin ti nagy ság ra na gyít hat juk, mint ha mikrosz-
kópot hasz nál nánk. Ez a ké pes ség le he tõ vé te szi, hogy egy
ok kult ku ta tó a mo le ku lá kat, ato mo kat, stb. ész lel je és ta -
nul má nyoz za. Vi szont e ké pes ség tel jes irá nyí tá sa in kább
a ka u zá lis test hez tar to zik. 

A meg na gyí tás ké pes sé ge a ke le ti köny vek ben le írt
siddhi-k egyi ke, ahol úgy jel lem zik, mint  „az a ké pes ség,
amellyel az em ber tet szés sze rint naggyá vagy ki csinnyé
te he ti ma gát”. A le írás ta lá ló, mert az al kal ma zott mód szer 
egy el kép zel he tet le nül ki csi ide ig le nes lá tó me cha niz mus
fel hasz ná lá sa. For dít va, a lá tot tak le ki csi nyí té se egy ide ig -
le nes és sok kal óri á sibb lá tó me cha niz mus lét re ho zá sá val
ér he tõ el. 

A meg na gyí tás ké pes sé ge tel je sen el tér egy ma ga sabb
sí kon tör té nõ mû kö dés ké pes sé gé tõl, mint aho gyan egy
csil la gász azon ké pes sé ge, hogy meg fi gyel je a boly gó kat és
csil la go kat, tel je sen kü lön bö zik at tól a ké pes ség tõl, hogy
kö zöt tük mo zog jon, vagy te vé keny ked jen. 
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A hin du szú trák azt ál lít ják, hogy a nyelv egy bi zo nyos
részén tör té nõ me di tá lás asztrális lá tást ered mé nyez. Ez a
ki je len tés „leplezés”, mi vel az agy ala pi mi rigy re vo nat ko -
zik, amely pon to san a nyelv töve fe lett he lyez ke dik el.

7. Fej te tõ vagy ko ro na csakra. Ez a csakra te szi ke rek ké és
tel jes sé az asztrális éle tet, és az em bert ké pes sé ge i nek tel -
jessé gé vel lát ja el. 

Úgy tû nik, ez a csakra két fé le mó don mû kö dik.
Az egyik em ber tí pus nál mind a ha to dik, mind a he te -

dik csakra az agy ala pi mi ri gyen fut össze, mi vel e tí pus
szá má ra gya kor la ti lag a hi po fí zis je len ti az egyet len köz-
vetlen kap cso la tot a fi zi kai és a ma ga sabb sí kok kö zött.

A má sik em ber tí pus nál vi szont a ha to dik csakra ugyan- 
úgy az agy ala pi mi rigy re tá masz ko dik, a he te dik csakra
azon ban ad dig haj lik vagy dõl, amíg ör vé nye össze nem ta -
lál ko zik a to boz mi riggyel. Az ilyen tí pu sú em be rek ben a
to boz mi rigy így kel élet re, és ke rül köz vet len kommuni-
kációs kap cso lat ba az alsó men tá lis sal, lát szó lag anél kül,
hogy a szo ká sos mó don a köz be esõ asztrális sí kon keresz-
tül men ne. 

A fi zi kai test ben – úgy tud juk – min den ér zék nek meg -
van a maga el kü lö nült szer ve, a szem a lá tás ra, a fül a hal -
lás ra, és így to vább. Az asztrális test ben azon ban ez nem
így van. 

Az asztrális test ré szecs kéi a for rás ban levõ víz hez ha -
son ló an ál lan dó an ör vény le nek és áram la nak, en nek kö -
vet kez té ben nin cse nek olyan kü lön le ges ré szecs kék, ame-
lyek ál lan dó an va la me lyik csakrában ma rad ná nak. Ép pen
el len ke zõ leg, az asztrális test min den ré szecs ké je ke resz -
tül megy min den csakrán. 

Min den csakrának meg van az a fel ada ta, hogy azok ban
a ré szecs kék ben, ame lyek raj ta ke resz tül foly nak, bi zo nyos 
vá la szo lá si ké pes sé get éb resszen fel, az egyik csakra a lá tás, 
a má sik a hal lás, stb. ké pes sé gét. 
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En nek kö vet kez té ben egyet len asztrális ér zé ke lés sincs
a szó szo ros ér tel mé ben az asztrális test va la mely meg ha tá -
ro zott ré szé hez köt ve vagy arra kor lá toz va. In kább az
asztrális test ré szecs ké i nek összes sé ge az, amely ren del ke -
zik a vá la szo lás ké pes sé gé vel. Ezért egy olyan em ber, aki
ki fej lesz tet te asztrális lá tá sát, asztrális tes te anya gá nak
min den ré szét hasz nál ja, ha lát ni akar, és így egy for mán
jól lát hat ja az elõt te, a mö göt te, a fe let te, az alat ta, vagy
bár mely ol da lon levõ tár gya kat. Ugyan így van a töb bi ér -
zé ke lés sel is. Más sza vak kal, az asztrális ér zé kek egy for -
mán ak tí vak a test min den ré szé ben. 

Nem könnyû le ír ni azt a nyel vet he lyet te sí tõ esz közt,
amely nek se gít sé gé vel a fo gal mak asztrális mó don kö zöl -
he tõk. A hang a szó szo ros ér tel mé ben le he tet len ség az
asztrális vi lág ban, tu laj don kép pen már a fi zi kai vi lág ma -
ga sabb ré sze i ben sem le het sé ges. Az sem len ne he lyes, ha
azt mon da nánk, hogy az asztrális vi lág nyel ve a gon do lat -
át vi tel, a leg több, amit mond ha tunk, annyi, hogy kü lön le -
ges mó don ki fe je zett gon do la tok át vi te le. 

A men tá lis vi lág ban egy gon do lat azon nal át adó dik egy
má sik em ber el mé jé be min den szó hasz ná lat nél kül, ezért
a men tá lis vi lág ban a nyelv a leg ki sebb gon dot sem je len ti. 
Az asztrális kom mu ni ká ció vi szont úgy szól ván kö zé pen
van a men tá lis vi lág gon do lat át vi te le és a fi zi kai vi lág
tény le ges be szé de kö zött, és itt még szük ség van arra, hogy 
a gon do la tot sza vak kal jut tas suk ki fe je zés re. Ezért eh hez a 
gon do lat cse ré hez szük sé ges, hogy a két fél ren del kez zen
egy kö zös nyelv vel. 

Az asztrális és az éterikus csakrák na gyon szo ros kap -
cso lat ban van nak egy más sal, azon ban van kö zöt tük, és ne -
he zen le ír ha tó mó don át hat ja azo kat egy szo ro san szõtt
szer ke ze tû háló vagy bu rok, amely fi zi kai ato mok egyet len 
ré te gé bõl áll, amely na gyon össze van pré sel ve, és amit egy
kü lön le ges prána-fajta hat át. Az is te ni élet, amely ren des
kö rül mé nyek kö zött az asztrális test bõl a fi zi ka i ba száll
alá, úgy van han gol va, hogy ezen a paj zson tel jes könnyed -
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ség gel tud ke resz tül ha tol ni, vi szont ez a pajzs tö ké le tes
aka dályt je lent min den más erõ szá má ra, ami nem ké pes
mind két sík atomikus anya gát hasz nál ni. Ez a szö ve dék
ter mé sze tes vé del met je lent an nak meg aka dá lyo zá sá ban,
hogy a sí kok kö zött idõ elõtt meg nyíl jon az össze köt te tés,
amely nek ki fej lõ dé se csak sé rü lés hez ve zet ne. 

Ez az, ami ren des kö rül mé nyek kö zött meg aka dá lyoz za 
a tisz ta vissza em lé ke zést az álom élet re, és ez az, ami azt a
pil la nat nyi ön tu dat lan sá got okoz za, amely min dig be áll a
ha lál pil la na tá ban. Vi szont e vé de lem nél kül az át lag em -
ber bár mely pil la nat ban va la mi lyen asztrális lény ál tal
köz ve tí tett erõk be fo lyá sa alá ke rül het ne, ame lyek kel nem 
len ne ké pes szem be száll ni. Ki len ne téve an nak, hogy ál -
lan dó an meg száll ják olyan asztrális lé nyek, akik tes té nek
meg szer zé sé re vágy nak. 

Ez a szö ve dék több fé le mó don sé rül het meg:

1. Az asztrális tes tet érõ nagy meg ráz kód ta tás, pél dá ul
egy hir te len ré mü let szét tép he ti ezt a fi nom szer ke ze tet, és 
az em bert – aho gyan ál ta lá ban mon da ni szok ták – az õrü -
let be ker ge ti. 

Egy ha tal mas düh ki tö rés is ugyan ezt a ha tást kelt he ti,
mint aho gyan min den más na gyon erõs, rossz ér ze lem is,
amely egy faj ta rob ba nást okoz az asztrális test ben.

2. Al ko hol vagy ká bí tó sze rek hasz ná la ta kö vet kez té -
ben, be le ért ve a do hányt is. Ezek az anya gok olyan al ko tó -
ele me ket tar tal maz nak, ame lyek fel bo mol va pá ro log nak,
és né me lyi kük a fi zi ka i ból az asztrális sík ra lép át. Még a
tea és a kávé is tar tal maz nak ilyen anya got, azon ban olyan
kis mennyi ség ben, hogy csak a hosszú idõn át foly ta tott él -
ve ze tük hoz ná lét re a fen ti ha tást. 

Az al ko tó ele mek a csakrákon ke resz tül ép pen az el len -
té tes irány ba özön le nek, mint kel le ne, és ha ez is mét lõ dõ -
en tör té nik meg, ko mo lyan meg sér tik, vé gül pe dig szét is
rom bol ják a fi nom szö ve dé ket. 
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Ez a rom bo lás vagy meg sem mi sí tés két fé le mó don tör -
tén het meg, az em ber tí pus nak és az éterikus és asztrális
tes té ben levõ al ko tó ele mek ará nyá nak meg fe le lõ en. 

Az egyik em ber tí pus ese té ben az el pá rol gó anyag áram -
lá sa va ló sá go san el ége ti a szö ve dé ket, és ezért aj tót nyit
min den fé le rend el le nes erõ és rossz be fo lyás szá má ra.
Azok, aki ket ilyen tá ma dás ér, de lí ri um tremensbe, meg -
szál lott ság ba vagy õrü let be es nek. 

A má sik em ber tí pus ese té ben a pá rol gó al ko tó ele mek
ke resz tül áram lá suk köz ben va la ho gyan meg ke mé nyí tik
az ato mokat, és így lük te té sü ket nagy mér ték ben meg aka -
dá lyoz zák és meg bé nít ják, és a prána kü lön le ges tí pu sa,
amely az ato mot a szö ve dék be rög zí ti, töb bé már nem ké -
pes él tet ni azt. En nek ered mé nye a szö ve dék egy faj ta meg -
ke mé nye dé se, így ahe lyett, hogy raj ta ke resz tül az egyik
sík ról a má sik ra túl sok foly na át, min den bõl csak na gyon
ke vés áram lik át raj ta. Az ilyen em ber ben a jó tu laj don sá -
gok ál ta lá no san gyen gül ni kez de nek, ami nek dur va anya -
gi as ság, ke gyet len ség és ál la ti as ság az ered mé nye. Min den
fi no mabb ér zés ki vész be lõ le az ön ura lom ké pes sé gé vel
együtt. 

Min den ha tás, ami át lép az egyik sík ról a má sik ra, csak
az atomikus alsíkokon ke resz tül akar át ha lad ni, ami kor
azon ban ez a ha nyat lá si fo lya mat lét re jön, az nem csak a
töb bi atomikus anya got, ha nem még a má so dik és har ma -
dik alsík anya gát is meg fer tõ zi, így az éterikus és az aszt-
rális sí kok kö zöt ti kom mu ni ká ció csak is az al sóbb alsíko-
kon le het sé ges, ahol vi szont csak a kel le met len és rossz be -
fo lyá sok ta lál ha tók meg. 

A hét köz na pi em ber tu da ta még nem tud ja hasz nál ni a
tisz ta atomikus anya got sem a fi zi kai, sem az asztrális sí -
kon, ezért ren des kö rül mé nyek kö zött szá má ra nem le het -
sé ges a tu da tos, aka rat la gos kom mu ni ká ció a két sík kö-
zött. En nek el éré sé hez a meg fe le lõ mó dot a tudathordo-
zók meg tisz tí tá sa je len ti, amíg mind két sík atomikus
anya ga tel je sen élet re nem kel, és így a két sík kö zöt ti min -
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den kom mu ni ká ció ezen az úton tör tén het. Eb ben az eset -
ben a szö ve dék a leg tel je sebb mér ték ben meg õr zi helyze-
tét és ak ti vi tá sát, és töb bé már nem je lent aka dályt a tö ké -
le tes kom mu ni ká ció szá má ra, ugyan ak kor to vább ra is fo -
lya ma to san meg aka dá lyoz za az ala cso nyabb és nem-
kí vá na tos alsíkokkal való szo ros érint ke zést. 

3. A har ma dik mód, aho gyan a szö ve dék meg sért he tõ,
az, amit spi ri tisz ta ki fe je zés sel „médiumitást fej lesz tõ
összejö ve tel nek” ne vez nek. 

Tel je sen le het sé ges, és va ló já ban na gyon gya ko ri eset
az, hogy va la ki, aki nek asztrális csakrái jól fej let tek, és így
ké pes sza ba don te vé keny ked ni az asztrális sí kon, ami kor
vissza tér éber tu da tá ba, még sem em lék szik asztrális éle té -
bõl sem mi re. Ez zel a je len ség gel és ma gya rá za tá val rész le -
te seb ben Az ál mok címû fe je zet ben fo gunk fog lal koz ni.
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VI. FEJEZET

A KUNDALINI

A ta nul má nyo zó a kundalini le írá sát, va la mint az éter -
test tel és an nak csakráival való kü lön le ges kap cso la tát Az
éterikus test címû könyv ben ta lál ja meg. Itt ez zel csak az
asztrális test tel való kap cso la tá ban fo gunk fog lal koz ni.

A Logoszból ki ára dó há rom is mert erõ a kö vet ke zõ:

1. a fohat, amely elekt ro mos ság ként, hõ ként, fény ként,
moz gás ként, stb. nyil vá nul meg;

2. a prána, amely élet erõ ként mu tat ko zik meg;
3. a kundalini, ame lyet kí gyó tûz ként is is me rünk.

Mind há rom erõ lé te zik min den olyan sí kon, ami rõl va -
la mit is tu dunk. Amennyi re tud juk, e há rom erõ egyi ke
sem vál toz tat ha tó át bár mely má sik ká, va la mennyi kü lön- 
álló és kü lön bö zõ.

A The Voice of the Silence9 a kundalinit a „Tü zes Erõ-
nek” és a „Vi lág Any já nak” ne ve zi. Az el sõ nek azért, mert
fo lyé kony tûz höz ha son ló an je le nik meg, amint ke resz tül
ro han a tes ten, a pá lyá ja pe dig, ame lyet kö vet nie kell, spi -
rá lis, ha son ló egy kí gyó gyû rû i hez. A Vi lág Any já nak
azért ne ve zik, mert raj ta ke resz tül le het élet re kel te ni a
kü lön bö zõ tu dat hor do zó tes te in ket, és így a ma ga sabb vi -
lá gok sor ban meg nyíl hat nak elõt tünk.
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Lak he lye az em be ri test ben a gyökér-csakránál ta lál-
ható, és az át lag em ber ben egész éle te alatt itt nyug szik,
soha fel nem éb red, és az em ber nem is gya nít ja lé te zé sét.
Sok kal jobb neki, ha alvó ál la pot ban ma rad ad dig, amíg az
em ber meg ha tá ro zott er köl csi fej lett sé get nem ér el, amíg
elég erõs sé nem vá lik, hogy irá nyít sa, és gon do la tai elég
tisz ták ká nem vál nak, hogy ké pes le gyen szem be néz ni fel- 
éb resz té sé vel sé rü lés nél kül. Sen ki nek sem sza bad kí sér-
letezni vele anél kül, hogy meg ha tá ro zott ta ní tást ka pott
vol na egy olyan ta ní tó tól, aki tel je sen is me ri a té mát, mert
az ez zel kap cso la tos ve szé lyek na gyon is va ló sak és rend-
kí vül ko mo lyak. Ezek kö zül né hány tisz tán fi zi kai jel le gû. 
Irá nyí tat lan moz gá sa gyak ran okoz erõs fi zi kai fáj dal mat,
könnye dén szét tép he ti a test szö ve te it, sõt a fi zi kai éle tet is 
el pusz tít hat ja. Ezen kí vül a fi zi ka i nál ma ga sabb tu dat-
hor do zók ban is okoz hat ma ra dan dó sé rü lést.

Idõ elõt ti fel éb re dé sé nek egyik na gyon gya ko ri ha tá sa
az, hogy a test ben nem fel fe lé, ha nem le fe lé szá guld, és így
a leg ke vés bé kí vá na tos szen ve dé lye ket ösz tön zi, fel in ger li
azo kat és ha tá sa i kat olyan szint re eme li, hogy az em ber
szá má ra tel je sen le he tet len el len áll ni ne kik, mert olyan
erõk lép nek mû kö dés be, ame lyek kel szem ben az em ber
tel je sen te he tet len. Az ilyen em be rek sza tí rok ká, per verz
ször nyek ké vál nak, mert ez az erõ meg ha lad ja a nor má lis
em be ri el len ál ló-ké pes sé get. Va ló szí nû leg szert tesz nek
bi zo nyos rend kí vü li ké pes sé gek re, ezek azon ban olya nok,
ame lyek a fej lõ dés egyik ala cso nyabb rend sze ré vel hoz zák
õket kap cso lat ba, amellyel az em be ri ség nem kí ván ja
fenntar ta ni az érint ke zést, a rab szol ga sá guk ból való meg-
me ne kü lés pe dig több új ra szü le tés be is ke rül het.

Van egy olyan fe ke te má gia is ko la, amely azért al kal -
maz za szán dé ko san ezt az erõt, hogy raj ta ke resz tül kelt se
élet re azo kat az alsó csakrákat, ame lye ket a Jó Tör vény kö -
ve tõi so ha sem hasz nál nak.

A kundalini idõ elõt ti ki bon ta ko zá sá nak más kel le met -
len le he tõ sé gei is van nak. Min dent fel erõ sít az em ber ter-
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mészetében, vi szont sok kal gyor sab ban éri el az ala cso -
nyabb és rossz tu laj don sá go kat, mint a jó kat. A men tá lis
test ben a becs vágy na gyon könnyen fel éb red, és ha ma ro -
san hi he tet le nül el túl zott szint re nö vek szik. Va ló szí nû leg
ez zel együtt jár az ér te lem igen nagy mér té kû megerõ-
södése, amit olyan rend kí vü li és sá tá ni büsz ke ség kí sér,
ami az át lag em ber szá má ra tel je sen el kép zel he tet len.

Ha egy kép zet len em ber rá jön, hogy a kundalini vé let -
le nül fel éb redt ben ne, azon nal fel vi lá go sí tást kell kér nie
olyan va la ki tõl, aki eze ket a dol go kat tö ké le te sen is me ri.

A kundalini fel éb resz té sét – amely nek mód sze rét a
nyil vá nos ság nem is me ri – és a csakrákon ke resz tül tör-
ténõ to váb bí tá sá nak meg kí sér lé sét – amely nek sor rend je
szin tén tu da to san tit kos a nyil vá nos ság szá má ra – so ha -
sem sza bad meg kí sé rel ni, csak is egy Mes ter ki fe je zett ja -
vas la ta ese té ben, aki a kí sér let kü lön bö zõ lép csõ fo ka in
vi gyáz ta nít vá nyá ra.

A ta pasz talt ok kul tis ták a leg ko mo lyab ban in te nek a
kundalini bár mi lyen mó don tör té nõ fel kel té sé nek kí sér-
letétõl, az ez zel járó va ló di és nagy ve szé lyek mi att, ki vé ve, 
ha ez kép zett ve ze tés mel lett tör té nik. Amint a Hatha-
yogapradipika mond ja: „a jó gik nak fel sza ba du lást hoz, az
os to bá kat vi szont rab ság ba dön ti”. (III. 107.)

Né hány eset ben a kundalini ma gá tól éb red fel, ilyen kor 
tom pa iz zást ér zünk, sõt ön ma gá tól még mo zog ni is kezd -
het, bár ez rit ka eset. Eb ben az utób bi eset ben va ló szí nû -
leg kín zó fáj dal mat okoz, mi vel a já ra tok nin cse nek elõ-
ké szít ve a szá má ra, út ját úgy kell meg tisz tí ta nia maga
elõtt, hogy jó ko ra mennyi sé gû éterikus sa la kot tényle-
gesen át éget, ami szük ség sze rû en fáj dal mas fo lya mat.
Ami kor így ma gá tól éb red fel, vagy vé let le nül éb resz tik
fel, ál ta lá ban meg pró bál a ge rinc osz lop bel se jé ben szá-
guldani fel fe lé, ahe lyett, hogy azt a spi rá lis utat kö vet né,
amely be az ok kul tis ta meg ta nul ja be le ve zet ni. Ha le het-
séges, az aka ra tot kell mû kö dés be hoz ni, hogy megfé kez -
zük az elõ re szá gul dást. Azon ban ha ez le he tet len nek bi zo -
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nyul, ami a leg va ló szí nûbb eset, nem sza bad pá nik ba esni.
Va ló szí nû leg a fej te tõn ke resz tül ki fog ron ta ni és a kör -
nye zõ lég kör be ki szök ni, és egy kis gyen ge sé gen kí vül fel -
te he tõ en nem fog más bajt okoz ni. An nál na gyobb baj
nem tör tén het, mint az ön tu dat ide ig le nes el vesz té se. A
leg na gyobb ve szé lyek nem a fel fe lé áram lá sá val, ha nem a
le fe lé és be fe lé for du lá sá val kap cso la to sak.

Az ok kult fej lõ dés sel kap cso la tos alap fel ada ta az, hogy
az éterikus test ben levõ csakrákon ke resz tül ha lad va élet re 
kelt se eze ket a csakrákat, és le he tõ vé te gye, hogy azok a fi -
zi kai és az asztrális tes tek kö zöt ti össze kö tõ ka puk ként
mû köd hes se nek. A Csend Hang ja azt mond ja, hogy ami -
kor a kundalini el éri a har ma dik-szem csakrát, és tel je sen
élet re kel ti azt, azt a ké pes sé get adja, hogy meg hall juk a
Mes ter hang ját, ami eb ben az eset ben az Egó vagy a fel sõ
Én hang ját je len ti. En nek az oka az, hogy ami kor az agy -
ala pi mi rigy mû kö dés be lép, tö ké le tes össze köt te tést ala-
kít ki az asztrális tu dat hor do zó val, és így raj ta ke resz tül
min den be lül rõl szár ma zó köz lés fel fog ha tó.

Ezen kí vül fel kell éb resz te ni va la mennyi ma ga sabb
csakrát is a meg fe le lõ sor rend ben, és va la mennyit fo gé-
konnyá kell ten ni a kü lön bö zõ asztrális alsíkokról szár-
mazó min den faj ta asztrális ha tás ra. Je len le gi testetöltése
alatt a leg több em ber nem jut hat el idá ig, ha ez az elsõ
olyan éle te, amely ben ezek kel a dol gok kal ko mo lyan fog -
lal ko zik. Né hány in di ai ta lán ké pes ezt meg ten ni, mert
tes te ik az örök lõ dés kö vet kez té ben sok kal al kal ma sab bak
e cél ra, mint a leg több más em be ré, a több ség szá má ra
azon ban ez egy ké sõb bi kör10 mun ká já hoz tar to zik.
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A kundalini le gyõ zé sét min den testetöltésben meg kell
is mé tel ni, mi vel a tu dat hor do zók min den eset ben újak, ha 
azon ban egy szer már meg tet tük, ak kor ezek az is mét lé sek
sok kal könnyeb bek. Mû kö dé se a kü lön bö zõ embertípu-
sok sze rint vál to zik. Egye sek in kább lát ják a fel sõ Ént,
mint a hang ját hall ják. A fel sõ vel való kap cso lat nak is sok
szint je van, a sze mé lyi ség szá má ra az Én be fo lyá sát je len ti, 
az Én szá má ra vi szont ez már a monád be fo lyá sa, a monád
szá má ra pe dig azt je len ti, hogy a Logosz tu da tos ki fe je zõ -
dé sé vé vá lik.

Úgy tû nik, hogy nincs sem mi lyen élet kor be li kor lát a
kundalini fel kel té sé nél, a fi zi kai egész ség re azon ban szük- 
ség van, a vele járó meg ter he lés mi att.

A thyrsus õs ré gi szim bó lum volt, egy bot, a vé gén fe -
nyõ to boz zal. In di á ban meg ta lál juk ugyan ezt a szimbó-
lumot, azon ban a bot he lyett bambuszrudat hasz nál tak,
amin hét cso mó volt. A misz té ri u mok né hány változa-
tában a thyrsus he lyett egy üre ges vas ru dat hasz nál tak,
amely re azt mond ták, hogy tü zet tar tal ma zott. A bot vagy
a hét cso mó jú rúd a ge rinc osz lo pot jel ké pe zi an nak hét
csakrájával. A rej tett tûz ter mé sze te sen a kundalini. A
thyrsus nem csak szim bó lum volt, ha nem egy a gya kor lat -
ban hasz nált tárgy is. Egy na gyon erõ sen mag ne ti zált esz -
köz volt, amit a be ava tot tak arra hasz nál tak, hogy az
asztrális tes tet fel sza ba dít sák a fi zi ka i tól, ami kor tel jes tu -
da tos ság gal ebbe a ma ga sabb élet be emel ked tek. A pap,
aki mag ne ti zál ta, a je lölt ge rin cé re fek tet te, és így adott át
neki va la mennyit a sa ját magnetizmusából, hogy se gít sen
neki eb ben a ne héz élet ben és az elõt te álló erõfeszíté-
sekben.
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VII. FEJEZET

A GONDOLATFORMÁK

Fõ leg a men tá lis és az asztrális tes tek azok, ame lyek az
úgy ne ve zett gon do lat for mák ke let ke zé sé vel kap cso la to -
sak. A gon do lat for ma ki fe je zés nem tel je sen pon tos, mert
a lét re ho zott for mák áll hat nak men tá lis anyag ból, vagy az
ese tek óri á si több sé gé ben mind men tá lis, mind asztrális
anyag ból is.

Bár eb ben a könyv ben el sõ sor ban az asztrális test tel
fog lal ko zunk, nem pe dig a men tá lis test tel, a gon do lat-
for mák – aho gyan em lí tet tük – az ese tek je len tõs többsé-
gé ben egy aránt men tá li sak és asztrálisak. Ezért a téma
meg ér té sé hez szük sé ges, hogy na gyon bõ sé ge sen fog lal -
koz zunk a téma men tá lis és asztrális ol da lá val egy aránt.

Egy tisz tán in tel lek tu á lis és sze mély te len gon do lat –
pél dá ul ha va la ki al geb rá val vagy geo met ri á val fog lal ko zik 
– a men tá lis anyag ra kor lá to zó dik. Ha vi szont a gon do lat -
ban van va la mi önzõ vagy sze mé lyes vágy, a men tá lis
anya gon kí vül asztrális anya got is von maga köré. To váb -
bá, ha a gon do lat spi ri tu á lis ter mé sze tû, és ha azt sze re tet,
tö rek vés vagy mély és ön zet len ér zés hat ja át, ak kor még a
buddhikus sík ra gyo gá sá ból és di csõ sé gé bõl is be lép va la -
mennyi.

Min den ha tá ro zott gon do lat két fé le ha tást hoz lét re:
elõ ször egy su gár zó rez gést, má sod szor egy le be gõ for mát.

A men tá lis test ben ke let ke zõ és ab ból ki su gár zó rez gést 
a szí nek já té ka kí sé ri, ame lyet úgy ír nak le, mint ami ha -
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son lít egy víz esés hez, ami kor a nap fény rá süt, a szí nek és
az élet re kelt fi nom ság so ka dik hat vá nyá ra emel ve.

Ez a su gár zó rez gés igyek szik rep ro du kál ni a sa ját frek -
ven ci á ját min den men tá lis test ben, amely re ha tást gya ko -
rol hat, va gyis ugyan olyan tí pu sú gon do latot lét re hoz ni,
mint ami lyen bõl a rez gés ke let ke zett. Meg kell je gyez -
nünk, hogy a su gár zó rez gés nem a gon do lat tár gyát hor -
doz za, ha nem an nak jel le gét. Így azok a gon do la ti-ér zel mi
hul lá mok, ame lyek egy Shri Krishna irán ti áhí tat ban el -
me rül ten ülõ hin du ból su gá roz nak ki, arra tö re ked nek,
hogy min den ki ben, aki re hat nak, áhí ta tos ér zést vált sa -
nak ki, nem szük ség kép pen Shri Krishna iránt, ha nem
egy ke resz tény ese té ben Krisz tus iránt, egy budd his ta ese -
té ben Budd ha iránt, és így to vább.

A rez gés azon ké pes sé ge, hogy ilyen ha tá so kat hoz zon
lét re, alap ve tõ en a gon do lat-ér zés tisz ta sá gá tól és határo-
zottságától, és ter mé sze te sen a be le he lye zett erõ mennyi-
ségétõl is függ.

E su gár zó rez gé sek ha té kony sá ga a for rá suk tól való tá -
vol ság ará nyá ban csök ken, bár va ló szí nû, hogy a vál to zás a 
tá vol ság kö bé vel ará nyos, nem pe dig a négy ze té vel, (aho -
gyan a gra vi tá ci ó nál és más fi zi kai erõk nél van) és ez a to -
váb bi (ne gye dik) di men zió mi att van.

Az a tá vol ság, amed dig egy gon do lat hul lám hatéko-
nyan ki tud su gá roz ni, függ azok tól az el len ál lás ok tól is,
ame lyek kel ta lál ko zik. Az asztrális anyag ala cso nyabb tí -
pu sa i ban lét re jö võ hul lá mo kat ál ta lá ban gyor san el té rí ti,
vagy meg sem mi sí ti az ugyan ezen sí kon ke let ke zõ rezgé-
sek so ka sá ga, pon to san úgy, aho gyan a gyen ge han got el -
nyom ja a vá ros mo ra ja.

A má sik ha tást – egy le be gõ for mát – a men tá lis test
vált ja ki, amely ön ma ga egyik rez gõ ré szét ki dob ja magá-
ból, amit a gon do lat ter mé sze te for mál meg, és ez meg fe le -
lõ fi nom sá gú anya got gyûjt maga köré a men tá lis sík kör -
nye zõ elementál-eszenciájából. Ez egy egy sze rû és tisz ta
gon do lat for ma, amely csak men tá lis anyag ból áll.
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Ha a fi no mabb anyag faj tá ból ala kul ki, ak kor nagy erõ -
vel és ener gi á val ren del ke zik, és ami kor erõs és ki tar tó
aka rat irá nyít ja, a leg ha tal ma sabb esz köz ként hasz nál-
ható.

Ami kor az em ber az ener gi á ját a vágy kül sõ cél jai felé
irá nyít ja, vagy ha szen ve dé lyes vagy ér zel mi te vé keny-
ségekkel van el fog lal va, ha son ló fo lya mat ját szó dik le az
asztrális test ben: an nak egy ré sze ki do bó dik, és maga köré
gyûj ti az asztrális sík elementál-eszenciáját. Ilyen gondo-
lat-vágy for má kat a kâma-manasz ered mé nyez, az ál la ti
ter mé szet ál tal uralt elme, a kâma ál tal uralt manasz.

Egy ilyen gon do lat-vágy for ma tes tét az elementál-
eszen cia al kot ja, és úgy mond él te tõ lel két az a vágy vagy
szen ve dély, amely ki dob ta ma gá ból. Mind a gon do lat-
vágy for má kat, mind a tisz tán men tá lis gon do lat for má kat
mes ter sé ges elementáloknak ne ve zik. A kö zön sé ges gon do -
lat-for mák óri á si ré sze az el sõ höz tar to zik, és az át la gos
fér fi ak és nõk gon do lat for mái kö zött ke vés olyan van,
amit nem szí nez át vágy, szen ve dély vagy ér ze lem.

Mind a men tá lis, mind az asztrális elementál-eszencia,
amely sa ját fé lig in tel li gens élet tel ren del ke zik, na gyon
könnye dén vá la szol az em be ri gon do lat és vágy ál tal kel -
tett ha tás ra, en nek kö vet kez té ben min den ki kül dött im -
pul zus, akár az em ber men tá lis tes té bõl, akár az asztrális
tes té bõl szár ma zik, azon nal ma gá ra ölt egy elementál-
eszen ci á ból álló ide ig le nes bur kot. Ezek a mes ter sé ges
elementálok így egy idõ re egy faj ta élõ lé nyek ké vál nak,
erõs ak ti vi tás sal ren del ke zõ lé nyek ké, ame lye ket az a gon -
do lat él tet, amely meg te rem tet te õket. A gya kor lat lan
pszichikusok vagy tisz tán lá tók tu laj don kép pen gyak ran
össze ke ve rik õket az iga zi élõ lé nyek kel.

Így, ami kor az em ber egy konk rét do log ra gon dol – egy
könyv re, ház ra, táj ra –, egy apró ké pet al kot meg a tárgy ról 
men tá lis tes te anya gá ban. Ez a kép a test fel sõ ré szé ben le -
beg, ál ta lá ban az em ber elõtt, a sze mek ma gas sá gá ban. Ad -
dig ma rad ott, amíg az em ber a tárgy ra gon dol, és rend-
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sze rint még egy kis ide ig ez után is, éle té nek hossza a gon -
do lat tisz ta sá gá tól és erõs sé gé tõl függ. A for ma tel je sen
tár gyi a sult, és a men tá lis lá tás sal ren del ke zõk lát hat ják is.
Ha va la ki egy má sik em ber re gon dol, ak kor a le írt mó don
egy ki csiny arc ké pet hoz lét re.

A gon do lat for mát szem lé le te sen egy leydeni pa lack hoz  
(egy sta ti kus elekt ro mos ság gal töl tött edényhez) szok ták
ha son lí ta ni, ami kor az edény az elementál-eszenciának fe -
lel meg, az elekt ro mos töl tés pe dig a gon do lat-ér zés nek.
Aho gyan a leydeni pa lack, ha más tárggyal érint jük meg, a
tá rolt elekt ro mos töl té sét ki sü ti ebbe a tárgy ba, ugyan így
tesz egy mes ter sé ges elementál is, ami kor egy men tá lis
vagy egy asztrális test be üt kö zik, a tá rolt men tá lis és aszt-
rális ener gi át át töl ti abba a test be.

Min den gon do lat-vágy for ma ke let ke zé sé nek alap ját a
kö vet ke zõ prin cí pi u mok je len tik:

1. A szín, ame lyet a gon do lat vagy ér ze lem mi nõ sé ge
ha tá roz meg.

2. A for ma, ame lyet a gon do lat vagy ér ze lem ter mé sze -
te ha tá roz meg.

3. A kör vo na lak tisz ta sá ga, ame lyet a gon do lat vagy
ér ze lem ha tá ro zott sá ga ha tá roz meg.

Egy gon do lat for ma élet tar ta ma függ: (1) an nak kez de ti
erõs sé gé tõl és (2) an nak táp lá lá sá tól, amit a gon do lat is -
mét lé se biz to sít, akár a lét re ho zó ja, akár má sok ré szé rõl.
Lé te zé sét ez zel az is mét lés sel fo lya ma to san meg le het erõ -
sí te ni, az olyan gon do lat, amely fe lett töp ren ge nek, nagy
for ma szi lárd sá got ér el. A ha son ló jel le gû gon do lat for mák
von zód nak egy más hoz és köl csö nö sen erõ sí tik egy mást,
ami egy for mát nagy ener gi á jú vá és erõs sé gû vé tesz. 

Rá adá sul úgy tû nik, egy ilyen gon do lat for ma ösz tön-
sze rû en vá gyik arra, hogy meg hosszab bít sa éle tét, és
vissza hat meg te rem tõ jé re, arra tö re ked ve, hogy ki vált sa
be lõ le azon ér ze lem meg úju lá sát, amely õt meg te rem tet te.
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Ha son ló kép pen, bár nem olyan tö ké le te sen hat min den ki -
re, aki vel kap cso lat ba lép het.

Azok a szí nek, ame lyek ben a gon do lat for mák ki fe je zik
ma gu kat, meg egyez nek azok kal a szí nek kel, ame lye ket az
au rá ban ta lá lunk.

A szí nek ra gyo gá sa és mély sé ge ál ta lá ban az ér ze lem
ere jé nek és ak ti vi tá sá nak mér té két jel zi.

Köny vünk cél já nak meg fe le lõ en a gon do lat for má kat
há rom cso port ra oszt hat juk: (1) azok ra, ame lyek csak is
meg te rem tõ jük kel kap cso la to sak, (2) azok ra, ame lyek más 
sze mé lyek kel kap cso la to sak és (3) azok ra, ame lyek nek
nincs meg ha tá ro zott sze mé lyes jel le gük.

Ha az em ber ön ma gá ra gon dol vagy egy sze mé lyes ér ze -
lem re, aho gyan ez a gon do la tok ha tal mas több sé gé nél van, 
ak kor a gon do lat for ma a meg te rem tõ je köz vet len kö ze lé -
ben fog le beg ni. Ez után bár mi kor, ami kor passzív ál la pot -
ban van, va gyis ami kor gon do la tai és ér zel mei nin cse nek
ki fe je zet ten el fog lal va, a sa ját gon do lat for má ja vissza tér
hoz zá, és raj ta sül ki. Ezen felül min den em ber mág nes -
ként is mû kö dik, amely ma gá hoz vonz za a má sok sa ját já -
hoz ha son ló gon do lat for má it, így vonz ma gá hoz kí vül rõl
ener gia-meg erõ sí té se ket. Azok, akik ér zé ke nyek ké vál -
nak, ilyen ese tek ben azt kép ze lik, hogy az „ör dög” kí sér -
tet te meg õket, ho lott a sa ját gon do lat-vágy for má ik azok,
ame lyek „meg kí sér té sük” okai. Az ugyan ar ról a té má ról
való hosszas gon dol ko dás rend kí vül erõs gon do lat for mát
hoz hat lét re. Egy ilyen for ma sok évig meg ma radhat, és
egész idõ alatt egy va ló ban élõ lény meg je le né sé vel és ere -
jé vel ren del kez het. A leg több em ber a szó szo ros ér tel mé -
ben egész éle te so rán egy ön ma ga ál tal meg épí tett ka lit-
ká ba van be zár va, ame lyet a meg szo kott gon do la tai ál tal
te rem tett for mák tö me ge vesz kö rül. En nek egyik fon tos
ha tá sa az, hogy min den em ber a sa ját gon do lat for má in ke -
resz tül néz a vi lág ra, és így min dent azok ál tal át szí nez ve
lát.
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Így az em ber re vissza hat nak a sa ját gon do lat for mái,
igyek sze nek ön ma gu kat rep ro du kál ni, és így meghatá-
rozott gon dol ko dá si és ér zel mi szo ká so kat ki ala kí ta ni,
ame lyek le het nek se gí tõk, ha ma gasz tos jel le gû ek, gyak -
ran azon ban gá tol ják és aka dá lyoz zák a nö ve ke dést, el ho -
má lyo sít ják a men tá lis lá tást, és meg könnyí tik az elõ í té let, 
a vál to zat lan ke dély ál la pot vagy ma ga tar tás ki ala ku lá sát,
ami meg ha tá ro zott fo gya té kos sá gok ká fej lõd het ki.

Aho gyan egy Mes ter írja: „Az em ber a kör nye ze tét fo -
lya ma to san be né pe sí ti sa ját vi lá gá val, ami tele van zsú fol -
va kép ze le te, vá gyai, ösz tö nei és szen ve dé lyei szü löt tei-
vel”. Ezek a gon do lat for mák ott ma rad nak az au rá já ban,
szá muk és ere jük foly ton nö vek szik, amíg bi zo nyos faj tá -
juk annyi ra ural ni kez di a men tá lis és ér zel mi éle tét, hogy
az em ber in kább vá la szol azok ösz tön zé sé re, sem mint új
dön tést hoz zon. Így ala kul nak ki a szo ká sok, fel hal mo zott
ere jé nek kül sõ ki fe je zé sei, és így épül ki a jel lem.

Más fe lõl, mi vel min den em ber egy gon do lat for mák ból
álló nyo mot hagy maga után, eb bõl kö vet ke zik, hogy ami -
kor vé gig me gyünk az ut cán, más em be rek gon do la ta i nak
ten ge ré ben já runk. Ha az em ber egy ide ig üre sen hagy ja
el mé jét, má sok e gon do la tai ke resz tül sod ród nak azon. Ha
eset leg egy ilyen gon do lat fel kel ti a fi gyel mét, ak kor el mé -
je meg ra gad ja azt, sa ját já vá te szi, sa ját ere jé nek hoz zá adá -
sá val meg erõ sí ti, majd pe dig is mét ki ve tí ti ma gá ból, hogy
más va la ki re has son. Ezért az em ber nem fe le lõs azért a
gon do la tért, amely be úszik az el mé jé be, fe le lõs vi szont
azért, ha fel ve szi, fog lal ko zik vele, majd pe dig fel erõ sít ve
új ból ki kül di azt.

A gon do lat for mák egyik pél dá ját azok a pisz kos kék
szí nû, alak ta lan, sûrû füst ka ri kák hoz ha son ló fel hõk je -
len tik, ame lye ket gyak ran lát ha tunk höm pö lyög ni egy
temp lo mi gyü le ke zet fe lett. A temp lo mok ban, ahol a spi -
ri tu a li tás szín vo na la ala csony, az em be rek el mé je ala kok
tö me ge it hoz hat ja lét re, ame lyek meg mu tat ják, ho gyan
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fog lal koz nak üz le ti ügye ik kel, spe ku lá ci ó ik kal, míg a nõk
el mé je di vat cik kek, ék sze rek stb. ké pét ala kít hat ja ki.

A hip nó zis egy má sik pél dá val szol gál a gon do lat for -
mák ra. A hip no ti zõr lét re hoz hat egy gon do lat for mát, és
ki ve tít he ti azt egy tisz ta pa pír ra, ahol az ál ta la hip no ti zált
em ber szá má ra lát ha tó vá vá lik, vagy annyi ra tárgy sze rû vé
te he ti az ala kot, hogy a hip no ti zált úgy lát ja és érzi, mint -
ha az egy va ló di fi zi kai tárgy len ne. A hip nó zis iro dal ma
tele van ilyen pél dák kal.

Ha a gon do lat for ma egy má sik sze mély re irá nyul, ak -
kor az oda megy a cél sze mély hez. Ez két fé le ha tás va la me -
lyik ét ered mé nyez he ti:

1. Ha az érin tett sze mély au rá já ban van olyan anyag,
amely ké pes szim pá tia ala pon a gon do lat for ma rez gé se i re
vá la szol ni, ak kor a gon do lat for ma az il le tõ kö ze lé ben,
vagy akár az au rá já ban fog ma rad ni, és amint erre al ka lom
nyí lik, au to ma ti ku san ki ürül, így igyek szik meg erõ sí te ni
az il le tõ ben az adott rez gés szint jét. Ha az a sze mély, aki re
a gon do lat for ma irá nyul, eset leg el van fog lal va, vagy va la -
mi lyen meg ha tá ro zott gon do lat sor már le kö ti, ak kor a
gon do lat for ma, mi vel nem ké pes ki ürí te ni ma gát az il le tõ
men tá lis tes té ben, amely már egy bi zo nyos meg ha tá ro zott
frek ven ci án re zeg, ad dig tar tóz ko dik az em ber kö ze lé ben,
amíg men tá lis tes te elég gé le nem nyug szik ah hoz, hogy
le he tõ vé vál jon a for ma be lé pé se, ami kor azon nal ki ürí ti
ma gát.

Ami kor így tesz, olyas mit mu tat, ami na gyon je len tõs
mér té kû ér te lem nek és al kal maz ko dó ké pes ség nek tû nik,
noha va ló já ban egy olyan erõ, amely a leg ki sebb el len ál lás
men tén hat, amely az egész idõ alatt fo lya ma to san egyet -
len irány ba nyo mul, és ki hasz nál min den csa tor nát, ami re
csak rá ta lál hat. Az ilyen elementálokat ugyan azon gon do -
lat is mét lé sé vel ter mé sze te sen meg le het erõ sí te ni és élet -
tar ta mu kat meg le het hosszab bí ta ni.
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2. Más részt, ha az érin tett sze mély au rá já ban nincs vá -
la szo lás ra ké pes anyag, ak kor a gon do lat for ma egy ál ta lán
nem ké pes rá hat ni. Ezért vissza pat tan róla, olyan erõ vel,
amely ará nyos az zal az ener gi á val, amellyel a for ma ne ki -
üt kö zött, az tán vissza tér meg te rem tõ jé hez, és abba csa pó -
dik be.

Így pél dá ul az ivás vá gyá nak gon do la ta nem len ne ké -
pes be lép ni egy tel je sen jó zan éle tû em ber be. Be le üt köz ne
ugyan az asztrális tes té be, azon ban nem tud ná azt át hat ni,
így azu tán vissza tér ne kül dõ jé hez.

Az a régi köz mon dás, hogy „Az át kok (eh hez le het szá -
mí ta ni az ál dá so kat is) vissza száll nak”, ezt az igaz sá got
fog lal ja ma gá ba, és meg ma gya ráz za azo kat az ese te ket,
ami kor – aho gyan ezt so kan tud ják – egy jó és ma ga san fej -
lett em ber re irá nyí tott rossz gon do la tok õt egy ál ta lán nem 
tá mad ják meg, vi szont néha ret te ne tes és pusz tí tó ha tást
fejt ve ki vissza hat nak te rem tõ jük re. In nen ered az a nyil -
ván va ló kö vet kez te tés is, hogy a tisz ta szív és elme a leg -
jobb vé de lem az ér zel mek és a gon do la tok el len sé ges tá-
madásával szem ben.

Más részt a sze re tet és a vé del me zés vá gyá nak gon do lat -
for má ja, ame lyet erõ sen egy sze re tett lény re irá nyí tunk,
úgy hat, mint egy ol tal ma zó vé dõ esz köz: min den le he tõ -
sé get meg fog ke res ni, hogy szol gál jon és vé del mez zen,
erõ sí te ni fog ja az au rá ba be le üt kö zõ ba rát sá gos erõ ket és
gyen gí te ni az el len sé ge se ket. Tár gyát meg véd he ti a tisz -
tát lan ság tól, az in ger lé keny ség tõl, a fé le lem tõl, stb. 

A ba rát sá gos gon do la tok és a ko moly jó kí ván ság ok így
hoz zák lét re és tart ják fenn azt, ami gya kor la ti lag egy „õr -
an gyal”, amely min dig ott van az em ber mel lett, aki re
gon dol nak, bár hol tar tóz kod jon is. Pél dá ul sok anya gon -
do la ta és imá ja nyúj tott már se gít sé get és vé del met gyer -
me ké nek. Eze ket a tisz tán lá tók gyak ran lát hat ják, sõt rit-
kán ma te ri a li zá lód hat nak, és fi zi ka i lag is lát ha tók ká vál -
nak.
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Így nyil ván va ló, hogy egy em ber tõl egy má sik hoz kül -
dött sze re tõ gon do lat tal együtt jár az, hogy a kül dõ tõl a be -
fo ga dó ra egy bi zo nyos mennyi sé gû erõ és anyag tény-
le ge sen is át vi võ dik.

Ha a gon do lat elég erõs, ak kor a tá vol ság egy ál ta lán
nem ját szik sze re pet, vi szont egy gyen ge és szét szórt gon -
do lat egy kor lá to zott te rü le ten kí vül nem ha té kony.

Elsõ cso por tunk egyik vál to za tát je len tik azok az ese -
tek, ami kor az em ber egy tá vo li he lyen lé võ ként gon dol
erõ sen ön ma gá ra. Az ilyen kor lét re ho zott for má ban nagy -
mennyi sé gû men tá lis anyag van, ami a gon dol ko dó ké pét
ve szi fel, és ele in te ki csi és össze sû rí tett. Ez je len tõs
mennyi sé gû asztrális anya got vonz maga köré, és ál ta lá ban 
élet nagy sá gú ra ter jed ki, mi e lõtt meg je le nik ren del te té se
he lyén. A tisz tán lá tók gyak ran lát nak ilyen for má kat, és
elég gyak ran össze té vesz tik az adott sze mély asztrális tes -
té vel, vagy ma gá val az em ber rel.

Ami kor ez tör té nik, a gon do lat nak vagy a vágy nak elég
erõs nek kell len nie ah hoz, hogy a kö vet ke zõ há rom do log
kö zül az egyi ket meg te gye:

1. Mesmerikus ha tás se gít sé gé vel a gon dol ko dó ké pét
je le nít se meg an nak az em ber nek az ér tel mé ben, aki elõtt
meg je len ni kí ván.

2. Ugyan az zal az erõ vel egy pil la nat ra az il le tõ pszi chi -
kus ké pes sé ge i re olyan ser ken tõ en has son, hogy az ké pes
le gyen meg lát ni az asztrális lá to ga tót.

3. Olyan ide ig le nes ma te ri a li zá ci ót hoz zon lét re, amely
fi zi kai szin ten is lát ha tó.

A ha lál al kal má val meg je le nõ kí sér te tek, ame lyek elég
gya ko ri ak, na gyon gyak ran va ló já ban a hal dok ló asztrális
alak jai, le het nek azon ban olyan gon do lat for mák is, ame -
lye ket a hal dok ló nak az a kí ván sá ga hoz lét re, hogy va la -
me lyik ba rát ját lát has sa, mi e lõtt el tá voz na. Né hány eset-
ben a lá to ga tót köz vet le nül a ha lál pil la na ta után ész le lik,
ahe lyett, hogy az elõtt lát nák meg, azon ban kü lön fé le
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okok ból az ilyen tí pu sú kí sér tet sok kal rit kább, mint a má -
sik.

Egy csa lá di kí sér tet le het: (1) egy gon do lat for ma, (2)
egy szo kat la nul élet sze rû be nyo más az asztrális fény ben,
vagy (3) egy va ló di föld höz kö tött õs, aki még min dig va la -
mi lyen adott he lyen kí sért.

Ez zel kap cso lat ban még hoz zá te het jük, hogy ami kor
csak egy erõs szen ve délyt ér zünk, mint pél dá ul a ré mü let,
a fáj da lom, a bá nat, a gyû lö let, stb., ez olyan erõs ha tást
gya ko rol hat az asztrális fény re, hogy azok ban az em be rek -
ben, akik ben csak hal vá nyan is pis log némi pszi chi kai ké -
pes ség, be nyo mást kelt het. Az ér zé keny ség át me ne ti
gyen ge fel erõ sö dé se le he tõ vé te szi, hogy az em ber az egész
je le ne tet lás sa, eb bõl ered a sok tör té net kí sér tet jár ta he -
lyek rõl és olyan hely szí nek kel le met len ha tá sa, mint ami -
lye nek a Tyburn Tree és Ma dame Tussaud Bor zal mak
gyûj te mé nye.

Az olyan hely szí ne ken meg je le nõ kí sér te tek, ahol bûn -
tényt kö vet tek el, ál ta lá ban a bû nös ál tal ki ve tí tett gon do -
lat for mák, aki – akár él még, akár nem, de fõ leg ak kor,
ami kor már ha lott – ál lan dó an újra és újra át gon dol ja tet -
té nek kö rül mé nye it. Mi vel ezek a gon do la tok ter mé szet -
sze rû en kü lö nö sen élén kek el mé jé ben a bûn tény évfordu-
ló ján, meg tör tén het, hogy a gon do lat for ma elég erõs ah -
hoz, hogy ma te ri a li zá lód jon, és így a fi zi kai lá tás szá má ra
lát ha tó vá vál jon, ami meg ma gya ráz sok ese tet, ami kor a lá -
to más rend sze re sen is mét lõ dik.

Ha son ló kép pen egy drá ga kõ, amely sok bûn tény oko -
zó ja volt, a bûn tényt ki vál tó szen ve dé lyek le nyo ma ta it
sér tet len tisz ta ság gal sok ezer éven ke resz tül ké pes meg -
tar ta ni, és fo lya ma to san ki su gá roz ni.

Egy rend kí vü li ener gi á jú és kon cent rá ci ó jú gon do lat,
le gyen az ál dás vagy átok, egy elementált kelt élet re, amely 
gya kor la ti lag egy faj ta óra mû vel el lá tott ak ku mu lá tor. Úgy 
van be ál lít va, hogy rend sze re sen, a nap bi zo nyos órá já ban
vagy bi zo nyos év for du lón ki sü ti ma gát, vagy ki sü lé se eset -
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leg bi zo nyos ese mé nyek tõl függ. Az ilyen osz tály ba tar to -
zó elementálokról sok pél dát je gyez tek fel, fõ leg a Skót
Fel föld ön, ahol a csa lád va la me lyik tag já nak ha lá la elõtt
fi zi kai szin tû fi gyel mez te tõ je lek for dul nak elõ. Ezek ben
az ese tek ben ál ta lá ban a csa lád egyik õsé nek erõ tel jes gon -
do lat for má ja az, amely a fi gyel mez te tést adja, an nak a
szán dék nak meg fe le lõ en, amellyel fel lett tölt ve.

Egy elég erõs kí ván ság – az erõs sze re tet vagy az el ke se -
re dett gyû lö let össz pon to sí tott erõ fe szí té se – meg te remt
egy ilyen lényt egy szer és min den kor ra, egy olyan lényt,
amely azu tán tel je sen le vá lik a te rem tõ jé rõl, és amely ki je -
lölt fel ada tát meg te rem tõ je ké sõb bi szán dé ka i tól és vá gya -
i tól füg get le nül vég zi el. Az egy sze rû meg bá nás töb bé nem 
ké pes vissza hív ni vagy mû kö dé sét meg aka dá lyoz ni, mint
aho gyan egy ki lõtt pus ka go lyót sem ké pes meg ál lí ta ni a
meg bá nás. Ere jét csak is az zal le het je len tõs mér ték ben
semle ge sí te ni, hogy el len té tes tö rek vé sû gon do la to kat
kül dünk utá na.

Ese ten ként egy ilyen osz tály ba tar to zó elementál,
amely nem ké pes ere jét sem cél já ra, sem te rem tõ jé re ki ürí -
te ni, egy faj ta kó bor ló dé mon ná vál hat, és bár me lyik em -
ber ma gá hoz vonz hat ja, aki ha son ló ér zel me ket táp lál. Ha
az elementál elég erõs, még egy pusz tu ló bur kot (lásd
XIX. fe je zet) is meg ra gad hat, és abba be köl töz het, amely -
ben ké pes kész le te i vel sok kal job ban gaz dál kod ni. Eb ben
az alak já ban meg nyil vá nul hat egy mé di u mon ke resz tül, és 
egy jól is mert ba rát sze re pét el játsz va be fo lyás ra te het
szert olya nok ese té ben, akik fe lett más kép pen csak ke vés
ha tal ma len ne.

Az ilyen elementálok – akár tu da to san, akár ön tu dat la -
nul jöt tek lét re –, ame lyek kó bor ló dé mo nok ká vál tak, ál -
lan dó an éle tük meg hosszab bí tá sát ke re sik, akár úgy, hogy
vám pír mód ra em be ri lé nyek élet ere jé bõl táp lál koz nak,
akár úgy, hogy rá bír ják az em be re ket, hogy ál do za tot mu -
tas sa nak be ne kik. Az egy sze rû benn szü lött tör zsek kö zött 
gyak ran si ke rült ma gu kat a falu vagy a csa lád is te ne ként
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el is mer tet ni. A ke vés bé vissza ta szí tó tí pu sok meg elé ged -
het nek rizs vagy fõtt étel ál do zat tal, a leg ala cso nyabb és
leg un do rí tóbb osz tály azon ban vér ál do za to kat kö ve tel.
Nap ja ink ban mind két vál to zat lé te zik In di á ban, és még
na gyobb szám ban Af ri ká ban.

Az zal, hogy fõ leg hí ve ik élet ere jét szív ják ki, és ab ból a
táp lá lék ból, ame lyet az ál do za tok ból nyer nek, lé tü ket
évek re, sõt év szá zad ok ra meg hosszab bít hat ják. Ese ten -
ként még egy sze líd tü ne mény sze re pét is el játsz hat ják,
hogy ser kent sék kö ve tõ ik hi tét és buz gó sá gát, és ha azok
meg ta gad ják az ál do za to kat, min dig va la mi lyen mó don
kel le met len né te szik ma gu kat.

At lan tisz fe ke te má gu sai – „a Sötét Arc urai” – úgy tû -
nik, a mes ter sé ges elementálok ilyen tí pu sá nak szak ér tõi
vol tak, mert kö zü lük né há nyan – a bur kolt cél zá sok sze -
rint – egé szen mos ta ná ig is ké pe sek vol tak meg õriz ni lé te -
zé sü ket. Kâli, a ret te ne tes in di ai is ten ség vél he tõ en egy
ilyen tí pu sú ma rad vány.

A gon do lat for mák óri á si több sé ge egy sze rû en em be rek
vagy más anya gi tár gyak má so la ta vagy képe. Elõ ször a
men tá lis tes ten be lül ala kul nak ki, majd ki lép nek on nan,
és az em ber elõtt függ ve ma rad nak. Ez bár mi re vo nat ko -
zik, ami rõl az em ber gon dol kod hat: sze mé lyek re, há zak ra, 
tá jak ra, vagy bár mi más ra.

Egy fes tõ pél dá ul men tá lis tes té nek anya gá ból ala kít ja
ki le en dõ fest mé nye el kép ze lé sét, azt maga elé ve tí ti a tér -
be, „ér tel mi sze mei” elõtt tart ja, és le má sol ja. Ez a gon do -
lat és ér ze lem for ma tar tós, és a fest mény lát ha tat lan máso-
latának le het te kin te ni, amely ki su gá roz za a sa ját rez gé se -
it, és min den ki re hat, aki ha tó kö rén be lül re ke rül.

Eh hez ha son ló an hoz za lét re egy író a men tá lis anyag -
ban sze rep lõi ké pe it, majd aka ra tá val eze ket a bá bu kat az
egyik hely zet bõl vagy cso port ból a má sik ba moz gat ja, és
így tör té ne té nek cse lek mé nye szó sze rint elõt te ját szó dik
le.
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Az ilyen eset ben ér de kes ha tás jön lét re. Egy já té kos
ked vû ter mé szet szel lem  (lásd XX. fe je zet) élet re kelt he ti
eze ket a ké pe ket, és el ér he ti, hogy azok tel je sen mást csi -
nál ja nak, mint amit az író sze re tett vol na. Még gyak rab -
ban egy el hunyt író ve he ti ész re a ké pe ket, és mi vel az írás
mes ter sé ge még min dig ér dek li, a sze rep lõ ket át ala kít hat -
ja, és be fo lyá sol hat ja cse le ke de te i ket a sa ját el kép ze lé se i -
nek meg fe le lõ en. Így az iga zi író gyak ran azt ta lál ja, hogy
tör té ne te az ere de ti el kép ze lés tõl tel je sen el té rõ en ala kul.

Egy könyv ol va sá sa köz ben egy nyi tott ta nu ló szá má ra
le het sé ges, hogy fi gyel me tel jes össz pon to sí tá sa mel lett
érint ke zés be lép jen az zal az ere de ti gon do lat for má val,
amely az író el kép ze lé sét mu tat ja ak kor, ami kor az a mû -
vet írta. A gon do lat for mán ke resz tül még ma gát az írót is
el le het érni, és így to váb bi in for má ci ók hoz le het jut ni,
vagy meg le het vi lá gí ta ni ne héz kér dé se ket.

A men tá lis és az asztrális vi lág ban jól is mert tör té ne tek
sok tol má cso lá sa lé te zik, min den nem zet nek ál ta lá ban
meg van a maga kü lön vál to za ta a sa ját egye di nem ze ti jel -
mez be öl töz te tett sze rep lõk kel. Így lé tez nek olyan em be -
rek ki vá ló és élet hû gon do lat for mái, mint Sher lock
Holmes, Kettle ka pi tány, Ro bin son Crusoe, Shakes peare
sze rep lõi, stb.

Tu laj don kép pen az asztrális sí kon óri á si szám ban van -
nak je len vi szony lag ál lan dó jel le gû gon do lat for mák, ame -
lyek gyak ran nem ze dé kek fel hal mo zott mun ká já nak ered- 
ményei. Ezek kö zül sok ál lí tó la gos val lá sos tör té ne tek re
vo nat ko zik, és az, hogy az ér zé keny em be rek meg pil lant -
ják eze ket, a fe le lõs a sok tel je sen va ló di le írá sért, amit a
gya kor lat lan jó sok és jós nõk ad nak. Bár mely nagy tör té -
nel mi ered mény nek, amely re sok em ber rend sze re sen
gon dol, és ame lyet élén ken el kép zel, van egy meg ha tá ro -
zott gon do lat for má ja a men tá lis sí kon, és ha bár mi lyen
erõs ér ze lem is kap cso ló dik hoz zá, ak kor az asztrális
anyag ban is ma te ri a li zá ló dik, en nek kö vet kez té ben a tisz -
tán lá tó lát hat ja.
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A fen ti ek ter mé sze te sen ugyan úgy vo nat koz nak el kép -
zelt je le ne tek re, hely ze tek re és szín mû vek re is.

Egé szé ben te kint ve könnyû meg ér te ni azt a ret te ne tes
ha tást, amit ezek a gon do lat for mák vagy mes ter sé ges ele-
ment álok a nem ze ti és faji ér zel mek fel kel té sé ben, és így
az elme el fo gult sá gá ban és elõ í té le te i ben ki fej te nek, mi vel 
a ha son ló tí pu sú gon do lat for mák igye kez nek össze gyü le -
kez ni és egy faj ta kö zös lényt lét re hoz ni. Min dent ezen az
at mosz fé rán ke resz tül lá tunk, min den gon do lat töb bé
vagy ke vés bé meg tö rik raj ta, és asztrális tes te ink en nek
meg fe le lõ en re zeg nek. Mi vel az em be rek leg több je in kább 
be fo ga dó, mint kez de mé nye zõ ter mé sze tû, szin te au to ma -
ti ku san e gon do lat for mák rep ro du ká ló i ként cse lek sze nek, 
ame lyek érint ke zés be lép nek ve lük, és így a nem ze ti lég -
kör fo lya ma to san erõ sö dik. Ez a tény nyil ván va ló an meg -
ma gya ráz za a tö meg tu dat sok je len sé gét. (lásd XXV.
fe je zet)

E fel hal mo zó dott gon do lat for mák ha tá sa még to vább is 
ter jed. A rom bo ló ha tá sú gon do lat for mák bom lasz tó kö -
zeg ként hat nak, és gyak ran si et te tik a fi zi kai sí kon a pusz -
tu lást, „sze ren csét len sé ge ket”, ter mé sze ti megrázkódtatá-
so kat, vi ha ro kat, föld ren gé se ket, ár vi ze ket vagy bûn té -
nye ket, be teg sé ge ket, po li ti kai meg ráz kód ta tá so kat és há -
bo rú kat okoz nak.

Az is le het sé ges ha lott em be rek vagy más nem em be ri
lé nyek, mint pél dá ul a rossz in du la tú ter mé szet szel le mek
szá má ra, hogy be lép je nek, és élet re kelt sék eze ket a gon -
do lat ké pe ket. A kép zett lát nok nak meg kell ta nul nia meg -
kü lön böz tet ni a gon do lat for mát – még ha élet re kel tett is – 
az élõ lény tõl, és az asztrális vi lág je len tõs dol ga it azok tól
az ide ig le nes for mák tól, ame lye ket ma guk ra öl te nek.

A gon do lat-ér zés for mák har ma dik cso port ját je len tik
azok, ame lyek nin cse nek köz vet len kap cso lat ban va la mi -
lyen ter mé sze tes cél pont tal, és ame lyek ezért tel je sen a sa -
ját for má ik ban fe je zõd nek ki, a ben nük rej lõ tu laj don-
ságokat pe dig ab ban az anyag ban fe je zik ki, ame lyet ma -
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guk köré von za nak. Ezért eb ben a cso port ban a men tá lis
és az asztrális sí kok ter mé sze tes for má i nak fel vil la ná sa it
lát hat juk. En nek az osz tály nak a gon do lat for mái szin te
min dig az asztrális sí kon nyil vá nul nak meg, mi vel a ha tal -
mas több sé gük ér zé sek és gon do la tok ki fe je zõi egy szer re.

Az ilyen for ma el kü lö nül ten le beg a tér ben és ál lan dó -
an olyan rez gé se ket su gá roz ki, ame lyek ha son ló ak a lét re -
ho zó juk ál tal ere de ti leg ki kül dött rez gé sek hez. Ha egyet-
len más men tá lis test tel sem lép kap cso lat ba, a su gár zás fo -
ko za to san ki me rí ti ener gia kész le tét, majd a for ma da ra -
bok ra esik szét. Ha vi szont si ke rül ro kon szen ves rezgé-
seket ki vál ta nia bár me lyik kö ze lé ben levõ men tá lis test -
ben, von zás jön lét re, és a gon do lat for mát ez a men tá lis
test ál ta lá ban ma gá ba ol vaszt ja.

A fen ti ek bõl lát juk, hogy egy gon do latfor ma be fo lyá sa
ke vés bé messze ható, mint egy gon do latrez gé sé, vi szont
sok kal na gyobb pon tos ság gal mû kö dik. Egy gon do lat rez -
gés ah hoz ha son ló ren dû gon do la to kat vált ki, mint amely
azt lét re hoz ta. Egy gon do lat for ma ugyan azt a gon do la tot
hoz za új ból lét re. A rez gé sek em be rek ez re i re hat hat nak,
és ben nük az ere de ti vel azo nos szín vo na lú gon do la to kat
moz dít hat nak meg, bár le het, hogy ezek egyi ke sem pon -
to san azo nos az ere de ti gon do lat tal. A gon do lat for ma csak
na gyon ke ve sek re ké pes hat ni, vi szont eb ben a né hány
eset ben pon to san a kez de ti gon do la tot fog ja le má sol ni.

A ta nul má nyo zó nak ajánl juk Annie Besant és C. W.
Leadbeater Thought Forms11 címû, ez zel a tárggyal fog lal -
ko zó klasszi kus mun ká ját, amely ben sok faj ta gon do lat- és
ér ze lem for ma szí nes képi áb rá zo lá sát ta lál juk meg. Ez az
egész fe je zet iga zá ból nagy részt az eb ben a mun ká ban köz -
re a dott alap el vek sû rí tett össze fog la lá sa.

A ha tá ro zat lan gon do la tok és ér zel mek ha tá ro zat lan
fel hõk ként je len nek meg. A ha tá ro zott gon do la tok vagy
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ér zel mek tisz tán le ha tá rolt for má kat hoz nak lét re. Így egy
adott sze mély re irá nyu ló ha tá ro zott sze re tet gon do lat for -
má ja egy lö ve dék hez ha son ló for mát vesz fel, a vé del me zõ
sze re tet gon do la ta né mi leg egy ma dár hoz ha son ló vá vá lik, 
amely nek köz pon ti ré sze sár ga, két ró zsa szí nû szárny sze -
rû ki ál ló résszel, az egye te mes sze re tet ró zsa szí nû nap pá
vá lik, amely bõl min den irány ban su ga rak árad nak ki.

Az olyan gon do la tok, ame lyek ben az ön zés vagy kap -
zsi ság ki emel ke dõ mennyi sé gû, ál ta lá ban ho rog sze rû for -
mát öl te nek, néha a hor gok tény le ge sen is kar ma ik ba
ra gad ják a vá gyott célt.

Ál ta lá nos alap elv, hogy egy önzõ gon do lat ener gi á ja
zárt gör be vo nal men tén mo zog, és így szük ség sze rû en
vissza tér, és a sa ját szint jén ter jed ki. Egy tel je sen ön zet len 
gon do lat vagy ér ze lem vi szont nyílt gör be vo nal men tén
iram lik elõ re, és így hét köz na pi ér te lem be véve nem tér
vissza, ha nem át fúr ja ma gát a fe let te levõ sík ba, mert csak
eb ben a ma ga sabb ál la pot ban, an nak to váb bi di men zi ó já -
ban tud te ret ta lál ni sa ját ki ter je dé sé hez. Vi szont így át tör -
ve egy ilyen gon do lat vagy ér ze lem – kép le te sen szól va –
egy aj tót nyit ki, amely nek mé re te egyen lõ a gon do lat át -
mé rõ jé vel, és így egy csa tor nát ké pez, ame lyen ke resz tül a
ma ga sabb sí kok ké pe sek le árad ni az al sób bak ba, gyak ran
cso dá la tos ered ménnyel – mint ima ese té ben – mind a
gon dol ko zó ra, mind má sok ra néz ve.

Eb bõl szár ma zik az imá ra tör té nõ vá la szok ban való hit
leg ma ga sabb és leg nagy sze rûbb ré sze. A ma ga sabb sí ko -
kon min dig mér he tet len erõ ára dat áll ké szen lét ben, és
arra vár, hogy ami kor egy csa tor na meg nyí lik, azon át -
ömöl jön. A tö ké le te sen ön zet len áhí tat gon do la ta egy
ilyen csa tor nát hoz lét re, és az ilyen gon do lat leg ma ga sabb 
és leg ne me sebb ré sze ma gá hoz a Logoszhoz száll fel. A
Tõle ér ke zõ vá lasz az is te ni élet alá szál lá sa, amely a csa tor -
na lét re ho zó já nak nagy mér té kû meg erõ sö dé sé ben és fel -
emel ke dé sé ben nyil vá nul meg, a be lõ le min den fe lé kiára-
dó erõ tel jes és jó té kony ha tás ban, amely az em be ri ség
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meg se gí té sét szol gá ló, a ma ga sabb sí ko kon lé te zõ tar tá -
lyon ke resz tül fo lyik. A spi ri tu a li tás erõ-tar tá lyá nak ez a
több le te az, ami az igaz sá got je len ti a túlbuzgó fel adat-tel -
je sí té sek ka to li kus el kép ze lé sé ben. Fõ leg a Nirmânakâ-
yák12 áll nak kap cso lat ban ez zel a ha tal mas erõ tar tállyal.

Egy Mes te ren való me di tá lás össze köt te tést te remt
Vele, amely a tisz tán lá tó elõtt egy faj ta fény ve ze ték ként je -
le nik meg. A Mes ter tu dat alatt min dig meg ér zi egy ilyen
ve ze ték belé üt kö zé sét, és azon ke resz tül vá lasz ként egy
fo lya ma tos mag ne ti kus ára mot küld, amely nek ha tá sa jó -
val a me di tá ció után is meg ma rad. Az ilyen me di tá ci ó ban
a rend sze res ség na gyon fon tos té nye zõ.

Egy ha tá ro zott, hosszan ki tar tó áhí tat gon do la ta egy vi -
rág ra na gyon em lé kez te tõ for mát ölt het ma gá ra, míg a val -
lá sos tö rek vés egy kék kú pot hoz lét re, amely nek csú csa
fel fe lé mu tat.

Az áhí tat ilyen gon do lat for mái gyak ran kü lö nö sen szé -
pek, és kör vo na la ik ban igen vál to za to sak, vi szont jel lem -
zõk rá juk az ég szín kék lán gok hoz ha son ló, fel fe lé álló
szir mok. Le het sé ges, hogy az áhí tat for má i nak vi rág sze rû
jel leg ze tes sé ge ve ze tett ah hoz a szo kás hoz, hogy a val lá sos
szer tar tá so kon vi rá got ál doz nak, mi vel a vi rá gok jel zik az
asztrális mó don lát ha tó for má kat.

Az erõs kí ván csi ság vagy tu dás vágy egy sár ga kí gyó for -
má ját ve szi fel, a ha rag vagy bosszú ság ki tö ré se vö rös vagy
na rancs sár ga folt, a tar tós ha rag egy éles, vö rös tõr alak ját
ölti fel, a rossz hi sze mû fél té keny ség egy bar na kí gyó ként
je le nik meg.

Az olyan em be rek ál tal lét re ho zott for mák, akik el mé -
jü ket és ér zel me i ket irá nyí tá suk alatt tart ják, és akik ha tá -
ro zot tan gya kor lot tak a me di tá ci ó ban, tisz ták, na gyon
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szép sza bá lyo sak, gyak ran öl te nek ma guk ra olyan jól is -
mert geo met ri ai for má kat, mint há rom szö gek, két egy -
mást ke resz te zõ há rom szög, öt ágú csil la gok, hat szö gek,
ke resz tek és így to vább – ezek jel zik a koz mi kus rend del
vagy me ta fi zi kai fo gal mak kal kap cso la tos gon do la to kat. 

Több em ber egye sí tett gon do la ta i nak ere je min dig sok -
kal na gyobb, mint kü lön ál ló gon do la ta ik ere jé nek összes -
sé ge, sok kal in kább szor za tuk ként fog ha tó fel.

A zene szin tén lét re hoz for má kat, ame lyek gya kor la ti -
lag ta lán nem gon do lat for mák, ha csak úgy nem te kint jük
õket – amit meg is te he tünk –, mint a ze ne szer zõ gon do la -
tá nak ered mé nyét, amit a ze nész hoz zá ér té se a hang sze rén 
ke resz tül fe jez ki.

Ezek a ze nei for mák a zene tí pu sa, a hang szer, ame lyen
játsszák, és az elõ adó ké pes sé ge és te het sé ge sze rint vál toz -
nak. Ugyan ez a ze ne mû – ha pon to san játsszák – min dig
ugyan azt a for mát hoz za lét re, vi szont ez a for ma, ha a mû -
vet temp lo mi or go nán játsszák, vagy ha azt egy ze ne kar
játssza, sok kal ha tal ma sabb, ugyan ak kor más szer ke ze tû
lesz, mint az, amit egy zon go rán tör té nõ le ját szás hoz lét re. 
Ha ugyan azt a mû vet egy he ge dûn és egy fu vo lán játsszák
el, ak kor szin tén szer ke ze ti kü lönb ség lesz a lét re ho zott
for mák kö zött. Lé nye ges kü lönb ség lesz a for ma su gár zó
szép sé gé ben is, ha azt egy va ló di mû vész hoz za lét re, aki
tö ké le te sen játssza a mû vet, il let ve egy ügyet len és gé pi e -
sen ját szó mu zsi kus ál tal lét re ho zott vi szony lag tom pa ha -
tás ese té ben.

A ze nei for mák össze füg gõ épít mé nyek ként hosszú ide -
ig meg ma rad hat nak – leg alább egy vagy két órá ig –, és az
egész idõ alatt min den irány ba ki su gá roz zák jel leg ze tes
rez gé se i ket ép pen úgy, aho gyan a gon do lat for mák te szik.

A gon do lat for mák címû könyv ben há rom szí nes pél dát
ta lá lunk ze nei for mák ra, ame lye ket Men dels sohn, Gou -
nod és Wag ner ze né je ho zott lét re.

A lét re jött for mák nagy mér ték ben vál toz nak a kü lön -
bö zõ ze ne szer zõk sze rint. Egy Wag ner-nyi tány nagy sze rû
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egé szet al kot, mint ha láng he gyek vol ná nak kõ szik lá ra
épít ve. Bach egyik fú gá ja ren de zett for mát épít fel, amely
me rész, még is pon tos, csip ké zett, még is szim met ri kus,
pár hu za mos arany és ezüst vagy vö rös pa ta kok kal, ame -
lyek ke resz tül fut nak raj ta, és az alap gon do lat egy más utá -
ni meg je le né sét jel zik. Men dels sohn „Da lok szö veg
nél kül”-ének egyi ke egy olyan lé gi es épít ményt hoz lét re,
amely a meg fa gyott ezüst bõl öt vös mes ter ál tal ké szí tett
kas tély hoz ha son lít.

Ezek a for mák, ame lye ket elõ adó mû vé szek hoz nak lét -
re, tel je sen kü lön böz nek azok tól a gon do lat for mák tól,
ame lye ket maga a ze ne szer zõ ké szí tett, ame lyek gyak ran
sok éven, sõt év szá za don ke resz tül meg ma rad nak, ha
annyi ra meg ér tet ték, és he lye sen ér té kel ték a szer zõt,
hogy ere de ti el kép ze lé sét cso dá ló i nak gon do la tai meg erõ -
sí tet ték. Ha son ló épít mé nye ket hoz lét re egy köl tõ el kép -
ze lé se hõs köl te mé nyé rõl, vagy egy író el gon do lá sa témá-
járól. Néha ter mé szet szel le mek tö me gét lát hat juk, amint a 
ze nei for má kat cso dál ják, és az ezek bõl ki ára dó ha tás hul -
lá ma i ban für de nek.

A gon do lat for mák képi meg je le ní té se it ta nul má nyoz va 
fon tos ész ben tar ta nunk, hogy a gon do lat for mák négy di -
men zi ós dol gok. Ezért gya kor la ti lag le he tet len azo kat sza -
vak kal pon to san le ír ni, ame lyek min den na pi há rom-
di men zi ós ta pasz ta la ta ink hoz tar toz nak, és még ke vés bé
le het õket két di men zi ós pa pír ra le raj zol ni. A ne gye dik di -
men zió ta nul má nyo zói meg ér tik, hogy a leg több, amit te -
he tünk, az, hogy a négy di men zi ós for mák egy met sze tét
áb rá zol juk.

Fi gye lem re mél tó és va ló szí nû leg nagy fon tos sá gú az a
tény, hogy sok ma gas ren dû gon do lat for ma olyan ala kot
ölt fel, amely na gyon ha son lít a nö vé nyi és ál la ti for mák ra. 
Így leg alább is fel té te lez het jük, hogy a ter mé sze ti erõk oly
irány ba hat nak, ame lyek né mi leg ha son lók a gon do lat és
az ér ze lem te vé keny sé gi irá nyá hoz. Mi vel az egész vi lág -
egye tem a Logosz ál tal lét re ho zott ha tal mas gon do lat for -
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ma, na gyon is le het sé ges, hogy an nak kis ré szei is olyan
ki sebb lé nyek gon do lat for má i nak ered mé nyei, akik
ugyanez zel a te rem tõ mun ká val fog lal koz nak. Ez a fel fo -
gás ter mé sze te sen eszünk be jut tat ja azt a hin du hi tet, hogy 
330 mil lió déva lé te zik.

Ér de mes azt is meg je gyez ni, hogy bár né hány gon do -
lat for ma olyan össze tett és olyan tö ké le te sen szer kesz tett,
hogy lét re ho za ta luk messze túl ha lad ja az em ber ké pes sé -
gét, még is na gyon meg kö ze lít he tõk me cha ni kai esz kö -
zök kel. A harmonográf né ven is mert ké szü lék egy fi nom
he gyet tar tal maz, ame lyet több inga ve zet pá lyá ján, ezek
mind egyi ké nek meg van a sa ját füg get len len gé se, és va la -
mennyit egyet len össze tett moz gás sá kap csol ják össze, ez a 
moz gás át adó dik a hegy nek, és ezt a hegy egy meg fe le lõ fe -
lü le ten rög zí ti.

Más, bár egy sze rûbb for mák a jól is mert Chladni-féle
rez gõ le me zen vagy az eidofon ál tal lét re ho zott ho mok-
for mák ra ha son lí ta nak. (lásd Margaret Watts Hughes:
Eidophone Voice Figures) 

A hang sor ok és az arpeggiók lasszó sze rû hur ko kat és
gör be vo na la kat ve tí te nek ki, egy ének kar ral elõ a dott dal a 
dal lam ezüst fo na lá ra fel fû zött nagy szá mú gyöngy sze met
hoz lét re, egy több szó la mú dal ban vagy ének ka ri mû ben
kü lön bö zõ szí nû és szö ve dé kû, egy más ba fo nó dó szá lak
jön nek lét re. Egy egy há zi há la adó ének pon tos, szög le tes
alak za tok so ro za tát ered mé nye zi, ame lyek egy lánc sze me -
i hez vagy egy vo nat ko csi ja i hoz ha son lí ta nak. Egy ang li -
kán egy há zi ének csil lo gó tö re dé ke ket al kot, ame lyek tel-
jesen el tér nek a gre go ri án hang nem izzó egyen le tes sé gé -
tõl, amely egy in di ai pandit (tu dós) ál tal éne kelt szanszk -
rit ver sek ha tá sá hoz ha son lít.

A ka to na ze ne hosszú, rit mi ku san rez gõ for mák fo lya -
ma tát hoz za lét re, és e rez gé sek sza bá lyos rit mu sa a ka to -
nák asztrális tes té nek rez gé sét igyek szik meg erõ sí te ni, az
ál lan dó és erõ tel jes rez gé sek so ro za tá nak ha tá sa ve szi át
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erre az idõ re az aka rat erõ he lyét, ame lyet a fá radt ság eset -
leg már meg gyen gí tett.

A menny dör gés lán go ló szí nes sza la got hoz lét re, a rob -
ba nás egy fel rob ba nó bom bá ra em lé kez te tõ for mát ké szít,
vagy sza bály ta lan göm böt, ami bõl tüs kék áll nak ki. A par -
ton meg tö rõ ten ger hul lá mai vál to zó szí nû pár hu za mos
hul lám sze rû vo na la kat hoz nak lét re, ame lyek vi har ban
hegy lánc ok ká vál nak. Az erdõ le ve lei kö zött fújó szél az
er dõt csil lo gó há ló val fedi be, amely gyen géd hul lám sze rû
moz gás sal hol emel ke dik, hol süllyed.

A ma da rak éne ke gör be fény vo na lak és hur kok for má -
já ban je le nik meg, a campanero arany gömb jé tõl kezd ve a
pa pa gáj ri kol to zá sá nak alak ta lan és dur va szí nû tö me gé ig.
Az orosz lán or dí tá sa is meg lát ha tó a ma ga sabb anyag ban,
és le het sé ges, hogy egyes vad ál lat ok ezt ké pe sek is tisz tán -
lá tás sal ész lel ni, ami to vább nö ve li ré mü le tü ket. A do rom -
bo ló macs ka ró zsa szí nû kon cent ri kus fel hõ fáty lak kal
ve szi ma gát kö rül, az uga tó ku tya jól meg ha tá ro zott, éles
he gyû lö ve dé ke ket lö vell ki ma gá ból, ame lyek pus ka go -
lyó hoz ha son lí ta nak, és ame lyek át dö fik az em be rek
asztrális tes tét, és ko moly za va ro kat okoz nak ab ban. Egy
vér eb csa ho lá sa lab dá hoz ha son ló göm bö ket vet ki ma gá -
ból, ame lyek las súbb moz gá sú ak és ke vés bé bán tó ak. E lö -
ve dé kek szí ne ál ta lá ban vö rös vagy bar na, és az ál lat ér zel-
me, va la mint hang szí ne sze rint vál to zik.

A te hén bõ gé se tom pa végû, fa rönk höz ha son ló, idom -
ta lan ala kot hoz lét re. A bir ka bé ge té se sok he gyû, de alak -
ta lan fel hõt al kot, amely egy por fel hõ höz ha son lít. Egy
galambpár tur bé ko lá sa for dí tott S be tû höz ha son ló gör be
vo na lat hoz lét re.

Át tér ve az em be ri han gok ra, egy ha ra gos ki ál tás skar -
lát vö rös lán dzsa ként vá gó dik ki, az os to ba fe cse gés ára da ta 
ne héz, bar nás-szür ke, fém sze rû vo na lak ból álló za va ros
há lót al kot, amely szin te tö ké le tes aka dályt je lent min den
ma ga sabb ren dû vagy szebb gon do lat és ér ze lem szá má ra.
A fe cse gõ em ber asztrális tes te meg le põ el ret ten tõ pél da a
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szük ség te len, ha szon ta lan és kel le met len be széd ér tel met -
len sé gé re.

Egy gyer mek ka ca gá sa ró zsa szí nû gör bék ben bu gyog
elõ, egy üres fe jû em ber rö hö gé se alak ta lan – ál ta lá ban bar -
na vagy pisz kos-zöld szí nû – tö meg rob ba ná sá nak ha tá sát
vált ja ki. A gú nyos vi gyor gás tom pa vö rös szí nû, for mát -
lan lö ve dé ket dob ki, amely ál ta lá ban bar nás-zöld szí nû, és 
hem zseg az éles csú csok tól.

A nagy ké pû em ber nye rí tõ ne ve té se bu gyo gó iszap tó -
hoz ha son ló meg je le né sû és szí nû. Az ide ges vi ho gás bar -
na és tom pa sár ga fo na lak ból álló hí nár sze rû szö ve vényt
hoz lét re, és na gyon rossz ha tás sal van az asztrális test re. A
vi dám, ked ves ne ve tés arany és zöld szí nû ke rek ded for -
má ban höm pö lyög elõ. A lágy és dal la mos fü tyü lés olyan
ha tást kelt, mint egy kis fu vo la, de éle seb bet és fé me seb -
bet. A dal lam ta lan fü tyü lés pisz kos bar na, ki csi, szú rós lö -
ve dé ke ket küld ki.

A nyug ta lan ság vagy ki csi nyes ség az au rá ban re me gõ
rez gé se ket hoz lét re, és így sem mi lyen gon do lat vagy ér ze -
lem nem jut be vagy on nan ki tor zu lás nél kül, még a ki kül -
dött jó gon do lat is ma gá val visz egy resz ke tést, ami gya-
kor la ti lag sem le ge sí ti. A pon tos ság a gon dol ko dás ban el -
en ged he tet len, azon ban ezt nem si et ség gel vagy nyüzs gés -
sel, ha nem tö ké le tes nyu ga lom mal kell el ér ni.

A vas úti moz dony éles füttye még át ha to lóbb és erõ tel -
je sebb lö ve dé ket hoz lét re, mint egy ku tya uga tá sa, és
olyan ha tást gya ko rol az asztrális test re, amely a fi zi kai
tes tet ért kard szú rás hoz ha son lít. Az asztrális seb né hány
perc alatt be gyógy ul, vi szont az asztrális tes tet ért meg ráz -
kód ta tás egy ál ta lán nem tû nik el olyan könnyen.

Egy ágyú el sü té se ko moly ha tást gya ko rol az asztrális
ára mok ra és az asztrális tes tek re. A pus ka- vagy pisz toly lö -
vés kis tûk bõl álló ára mot lö vell ki.

Az is mét lõ dõ za jok az asztrális és a men tá lis test ben
pon to san olyan ha tást kel te nek, mint az ököl csa pás ok a fi -
zi kai test ben. A fi zi kai test ben az ered mény fáj da lom, az
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asztrális test ben in ger lé keny sé get, a men tá lis test ben a fá -
radt ság ér zé sét és a tisz ta gon dol ko dás kép te len sé gét je -
len ti.

Tel je sen vi lá gos, hogy min den han gos, éles vagy hir te -
len han got – amennyi re csak le het sé ges – min den ki nek el
kell ke rül nie, aki men tá lis és asztrális tu dat hor do zó it jó
ál la pot ban akar ja tar ta ni. Egy vá ros szün te len zaja és mo -
ra ja kü lö nö sen ka taszt ro fá lis ha tás sal van a gyer me kek fo -
gé kony asztrális és men tá lis tes té re.

A ter mé szet összes hang ja egyet len hang ba ol vad össze,
ame lyet a kí na i ak a „Nagy Hang”-nak vagy KUNG-nak
ne vez nek. En nek szin tén meg van a maga for má ja, amely
min den for ma szin té zi se, mér he tet len és vál to za tos, mint
a ten ger, és amely a szfé rák ze né jé ben a Föl dünk hang ját
kép vi se li. Egyes írók azt mond ják, hogy ez meg fe lel a ská -
lánk F hang já nak.

Ter mé sze te sen egy gon do lat for mát el le het pusz tí ta ni – 
ez néha meg is tör té nik –, pél dá ul ami kor egy em bert a ha -
lá la után rossz aka ra tú gon do lat for ma ül döz, ame lyet va ló -
szí nû leg azok gyû lö le te ho zott lét re, aki ket õ a fi zi kai
vi lág ban bán tal ma zott. Bár egy ilyen gon do lat for ma szin -
te élõ lény ként je len het meg – le ír tak egy ese tet, ami kor
egy óri á si torz go ril lá ra em lé kez te tett –, egy sze rû en egy
go nosz ér ze lem ide ig le nes te remt mé nye, sem mi kép pen
sem fej lõ dõ lény, és így szét osz la tá sa egy leydeni pa lack
szét tö ré sé hez ha son lít, sem mi lyen ér te lem ben nem bûn -
tény.

A leg több em ber tu da tá ban van an nak, hogy azok a cse -
le ke de tek, ame lyek kárt okoz nak má sok nak, ha tá ro zot tan
és nyil ván va ló an hely te le nek, de ke ve sen van nak tisz tá -
ban az zal, hogy fél té keny sé get, gyû lö le tet, becs vá gyat, stb. 
érez ni is hely te len do log, még ha eze ket az ér zel me ket
nem is jut tat juk sza vak ban vagy cse le ke de tek ben ki fe je -
zés re. A ha lál utá ni élet kö rül mé nye i nek vizs gá la ta (XIII-
XV. fe je ze tek) meg mu tat ja, hogy az ilyen ér zel mek kárt
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tesz nek ab ban az em ber ben, aki táp lál ja azo kat, és a ha lál
után kín zó szen ve dést okoz nak neki.

Így a gon do lat for mák ta nul má nyo zá sa a ko moly ta nít -
vány szá má ra fel tár ja az ilyen te remt mé nyek ha tal mas le -
he tõ sé ge it, va la mint a he lyes hasz ná la tuk fe le lõs sé gét. A
gon do la tok nem csak lé nyek, ha nem kü lö nö sen nagy ha -
tal mú lé nyek. Min den ki szün te le nül, éj jel és nap pal te -
rem ti õket. Gyak ran nem le het sé ges fi zi kai se gít sé get
nyúj ta ni azok nak, akik nek szük sé gük van rá, de nincs
olyan eset, ami kor nem le het sé ges gon do lat tal se gí te ni,
vagy amely ben ne szü let ne meg egy meg ha tá ro zott ered -
mény. Sen ki ne té to váz zon ezt a ké pes sé get tel jes mér ték -
ben al kal maz ni, min dig fel té te lez ve, hogy ön zet len cél ra
és a fej lõ dés Is te ni Ter vé nek elõ se gí té sé re hasz nál juk.
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VIII. FEJEZET

A FIZIKAI ÉLET

A II. fe je zet ben ál ta lá nos ság ban be mu tat tuk az asztrális 
test össze té tel ét és szer ke ze tét. Most át té rünk en nek ta -
nul má nyo zá sá ra na gyobb rész le tes ség gel, aho gyan lé te -
zik, és aho gyan hasz nál juk a fi zi kai test át la gos éber tu dat-
ál la po tá ban.

Azok a té nye zõk, ame lyek a fi zi kai élet so rán az aszt-
rális test ter mé sze tét, tu laj don sá ga it meg ha tá roz zák,
nagyjából a kö vet ke zõ kép pen cso por to sít ha tók:

1. a fi zi kai élet,
2. az ér zel mi élet,
3. a men tá lis élet.

(1.) A fi zi kai élet. Már lát tuk, hogy a fi zi kai test min den
ré szecs ké jé nek meg van a maga meg fe le lõ asztrális „mása”. 
En nek kö vet kez té ben, aho gyan a szi lárd, a fo lyé kony, a
gázne mû és az éte ri ré szecs kék, ame lyek bõl a fi zi kai anyag 
áll, le het nek dur vák vagy fi no mak, sû rûk vagy könnyûk,
ugyan ilyen lesz a meg fe le lõ asztrális bur ko ló anyag ter mé -
sze te is. A nem tisz ta étel lel táp lált fi zi kai test en nek meg -
fe le lõ tisz tá ta lan asztrális tes tet hoz lét re, míg a tisz ta
étel lel és ital lal táp lált fi zi kai test elõ se gí ti az asztrális tu -
dat hor do zó tisz ta sá gát.

Mi vel az asztrális test az ér ze lem, a szen ve dély és ér zé -
ke lés hor do zó esz kö ze, en nek kö vet kez té ben egy sû rûbb
tí pu sú asztrális test fe le lõs el sõ sor ban a dur va faj tá jú szen -
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ve dé lye kért és ér zel me kért, míg egy fi no mabb asztrális
test könnyeb ben re zeg a fi no mabb ér zel mek re és tö rek vé -
sek re.

Le he tet len ség, hogy a fi zi kai tes tet dur ván tart suk, és
egyi de jû leg az asztrális és a men tá lis tes tet fi no mabb cé -
lok nak meg fe le lõ vé szer vez zük, de az sem le het sé ges,
hogy tisz ta fi zi kai test tel ren del kez zünk, mi köz ben asztrá- 
lis és men tá lis tes tünk tisz tá ta lan. Így mind há rom test
függ egy más tól.

A meg evett étel nem csak a fi zi kai test re, ha nem a ma ga -
sabb tes tek re is ha tás sal van. A hús evé se vég ze tes min den
ok kult fej lõ dés re, és azok, akik ez zel él nek, ko moly és
szük ség te len ne héz sé ge ket gör dí te nek ma guk elé, mert a
hús étel erõ sí ti az ala cso nyabb sí kok va la mennyi nem kí vá -
na tos ele mét és szen ve dé lyét.

Az õsi misz té ri u mok ban az em be rek a le he tõ leg na -
gyobb tisz ta ság ban él tek és meg vál toz tat ha tat la nul ve ge -
tá ri á nu sok vol tak. A rádzsa jógi kü lön le ges szen ve dé se ket
vesz ma gá ra, hogy fi zi kai tes tét gon do san ki dol go zott evé -
si, ivá si és al vá si stb. rend szer rel meg tisz tít sa, és csak
olyan éte le ket vesz ma gá hoz, ame lyek szattvikus tí pu sú ak,
va gyis „rit mi ku sak”. A tel jes élel mi sze rek kel kap cso la tos
rend szer arra épül, hogy se gít sen elõ ké szí te ni a tes tet a
ma ga sabb tu dat hasz ná la tá ra. A hús éte lek radzsaszikus tí -
pu sú ak, va gyis a te vé keny ség-jel leg hez tar toz nak, in ger -
lõk, az ál la ti as vá gyak és te vé keny sé gek ki fe je zé sé re
szol gál nak. Tel je sen al kal mat la nok az ideg rend szer fi no -
mabb tí pu sai szá má ra. Ezért a jógi nem hasz nál hat ja eze -
ket a gon do la tok ma ga sabb ren dû fo lya ma tai szá má ra.

Az olyan rot ha dó táp lá lé kok, mint a vad hús, vad pe cse -
nye stb. és az al ko hol is, tamaszikus tí pu sú ak vagy ne héz
éte lek, és szin tén ke rü len dõk.

Az olyan táp lá lé kok, ame lyek igye kez nek nö ve ked ni,
mint a ga bo na és a gyü möl csök, szattvikus tí pu sú ak, va gyis
rit mi ku sak, mi vel a leg na gyobb mér ték ben vitalizáltak, és 
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al kal ma sak egy ér zé keny, ugyan ak kor erõs test fel épí té sé -
re.

Bi zo nyos más anya gok szin tén kár té ko nyan hat nak
mind a fi zi kai, mind az asztrális test re. Így a do hány
szennyezõ ré szecs kék kel hat ja át a fi zi kai tes tet, és annyi ra 
anya gi as ki áram lá so kat okoz, hogy azo kat gyak ran szag -
lás sal ér zé kel ni is le het. Asztrális te kin tet ben a do hány
nem csak szennye zõ dést visz be a test be, ha nem haj la mos
le tom pí ta ni a test ér zé ke lõ ké pes sé gét, azt mond ják, meg -
nyug tat ja az ide ge ket. Bár a mo dern élet kö rül mé nyei kö -
zött ez le het, hogy néha ke vés bé ká ros, mint nyug ta lan nak 
hagy ni az ide ge ket, még sem kí vá na tos egy ok kul tis ta szá -
má ra, aki nek ál lan dó an szük sé ge van arra a ké pes ség re,
hogy min den rez gés re vá la szol ni tud jon, ter mé sze te sen
az zal együtt, hogy tö ké le te sen tud ja irá nyí ta ni.

Ha son ló kép pen nem két sé ges, hogy az al ko hol mind az
asztrális, mind a men tá lis test szem pont já ból min dig
rossz.

A hús sal és al ko hol lal táp lált test min dig ki van téve an -
nak, hogy a fel sõbb tu dat meg nyí lá sa ese tén egész sé gét el -
ve szít se, az ideg be teg sé gek pe dig rész ben an nak kö szön-
hetõk, hogy az em be ri tu dat olyan tes te ken ke resz tül pró -
bál ja meg ki fe jez ni ma gát, ame lye ket hús ter mé kek töm -
nek el, és al ko hol mér gez meg. Fõ leg az agy ala pi mi ri gyet
mér ge zi meg na gyon könnyen még na gyon kis mennyi sé -
gû al ko hol is, ez ál tal an nak fel sõbb fej lõ dé se meg akad. Az
agy ala pi mi rigy al ko hol ál ta li meg mér ge zé se az, ami a de -
lí ri um tremens-szel kap cso la tos be te ges és ir ra ci o ná lis lá -
to má sok hoz ve zet.

Azon kí vül, hogy a hús, a do hány és az al ko hol a fi zi kai
és asztrális tes tet köz vet le nül dur váb bá te szi, az is ki fo gá -
sol ha tó ben nük, hogy haj la mo sak nem kí vá na tos asztrális
lé nye ket von za ni, ame lyek a vér és az al ko hol sza gá ban ta -
lál ják él ve ze tü ket. Ezek az em ber kö rül nyü zsög nek, gon -
do la ta i kat az el mé jé be vé sik, be fo lyá su kat rá e rõ sza kol ják
asztrális tes té re, és így az il le tõt az au rá ján csün gõ nem kí -
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vá na tos lé nyek bõl álló bu rok ve he ti kö rül. Alap ve tõ en ez
az oka, hogy a hús és a bor tel je sen til tott a Jobb ol da li Ös -
vény jó gá já ban.

Ezek a lé nyek mes ter sé ges elementálokból áll nak, ame -
lye ket az em be rek gon do la tai és vá gyai hoz nak lét re, va la -
mint olyan le zül lött em be re ké, akik az asztrális tes tük be
van nak be bör tö nöz ve, és aki ket „elementárisoknak”13 ne -
ve zünk. Ezek az elementálok olyan em be rek hez von zód -
nak, akik nek az asztrális tes te az elementálok természe-
tével meg egye zõ anya got tar tal maz, míg az elementárisok
ter mé sze tük nél fog va olyan bû nök nek igye kez nek hó dol -
ni, ami lye nek re ön ma gu kat vet ték rá, amíg fi zi kai test ben
vol tak. 

Szin te min den olyan szer, mint az ópi um, a ko ka in, a
te á ban levõ tein, a ká vé ban levõ kof fe in stb., ár tal mas ha -
tást kelt a ma ga sabb tes tek ben. Ter mé sze te sen ese ten ként
bi zo nyos be teg sé gek nél majd nem nél kü löz he tet le nek,
azon ban egy ok kul tis ta csak a le he tõ leg ki sebb mér ték ben
él het ve lük.

Az, aki meg ta nul ja, ho gyan kell meg ten ni, ké pes el tá -
vo lí ta ni az ópi um rossz ha tá sát (ame lyet eset leg nagy fáj -
da lom eny hí té sé re hasz nált) az asztrális és a men tá lis
test bõl, mi u tán az el vé gez te a maga fel ada tát a fi zi kai test -
ben.

Min den fé le szennye zõ dés még ki fo gá sol ha tóbb a ma -
ga sabb vi lá gok ban, mint a fi zi ka i ban, és ezek egy ala csony
tí pu sú ter mé szet szel le met von za nak. Ezért az ok kul tis tá -
nak szi go rú an be kell tar ta nia min den tisz ta sá gi elõ írást.
Kü lö nös fi gyel met kell for dí ta ni a ke zek re és a lá bak ra,
mert eze ken a vég tag okon ke resz tül a ki su gár zá sok na -
gyon könnyen tá voz nak.

A fi zi kai za jok, mint ami lyen a vá ro sok ban ural ko dik,
bor zol ja az ide ge ket, és így in ge rült sé get és ki me rült sé get
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ered mé nyez. A ha tást fo koz za a kü lön bö zõ frek ven ci á val
rez gõ sok más asztrális test ha tá sa, és ezek mind egyi két
sem mi sé gek iz gat ják és za var ják. Bár az ilyen in ger lés csak 
fe lü le tes és az el mé bõl tíz perc alatt is ki ürül het, még is
olyan ha tást hoz hat lét re az asztrális test ben, amely 48 órá -
ig is el tart. En nek kö vet kez té ben a mo dern vá ro sok ban
élõk ne he zen tud ják el ke rül ni az in ge rült sé get, kü lö nö sen
azok, akik nek tes tei sok kal na gyobb mér ték ben fe szül tek
és ér zé ke nyek, mint az át la gos em be re ké.

Ál ta lá ban azt mond hat juk, hogy min den, ami elõ se gí ti
a fi zi kai test egész sé gét, ked ve zõ en hat a ma ga sabb tes tek -
re is.

A sok té nye zõi kö zül az uta zás egy má sik olyan, amely
hat az asztrális test re az zal, hogy az uta zót a min den egyes
hely szín nel vagy vi dék kel kap cso la tos éterikus és asztrális 
be fo lyá sok el vi se lé sé nek te szi ki. Va la mennyi óce án nak,
hegy ség nek, er dõ ség nek, víz esés nek meg van a sa ját egye di 
asztrális, éterikus és lát ha tó élet tí pu sa, és ezért a sa ját
összeg zett ha tá sa is. E lát ha tat lan lé nyek kö zül so kan élet -
erõt árasz ta nak ki, és va ló szí nû, hogy az éterikus, az
asztrális és a men tá lis tes tek re gya ko rolt ha tá suk hosszú -
tá von min den kép pen egész sé ges és kí vá na tos, ugyan ak kor 
a vál to zás le het né mi leg fá rasz tó is. Ezért ese ten ként egy
uta zás a vá ros ból vi dék re jó té kony ha tá sú mind az ér zel -
mi, mind a fi zi kai egész ség te kin te té ben.

Az asztrális test re ha tás sal le het nek az olyan tár gyak is,
mint egy ta liz mán. Ezek el ké szí té sé nek mód jai az Éterikus
test címû könyv ben van nak le ír va. Itt csak ál ta lá nos ha tá -
suk kal fog lal ko zunk.

Ami kor egy hoz zá ér tõ em ber egy tár gyat meg ha tá ro -
zott cél ból erõ sen fel tölt magnetizmussal, ak kor az ta liz -
mán ná vá lik, és ha meg fe le lõ en ké szí tet te, ak kor ezt a
magnetizmust sok éven ke resz tül vál to zat lan erõ vel, fo -
lya ma to san fog ja ki su gá roz ni.

A ta liz mánt sok fé le cél ra le het fel hasz nál ni. Így pél dá ul 
egy ta liz mánt fel le het töl te ni az er köl csös ség gon do la ta i -
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val, ame lyek meg ha tá ro zott rez gé si frek ven ci á kon fe je -
zõd nek ki az asztrális és a men tá lis anyag ban. Ezek a rez-
gési frek ven ci ák, mint hogy köz vet le nül el len tét jei az er -
kölcs te len ség gon do la ta i nak, min den eset le ge sen fel me -
rü lõ er kölcs te len gon do la tot sem le ge sí te ni vagy le gyõz ni
igye kez nek. Sok eset ben az er kölcs te len gon do lat vé let le -
nül el ka pott, és ezért ön ma gá ban véve nem nagy ere jû. A
ta liz mán vi szont szán dé ko san és erõ sen fel van tölt ve, és
így ami kor a két gon do lat áram ta lál ko zik, a leg ki sebb két -
ség sincs, hogy a ta liz mán hoz kap cso ló dó gon do la tok le
fog ják gyõz ni a má si kat.

Ezen felül a szem ben ál ló gon do lat so ro za tok kö zöt ti
kez de ti el len tét ma gá ra von ja az em ber fi gyel mét, és így
idõt ad neki arra, hogy össze szed je ma gát, tehát nem kell
ál lan dó an ré sen len nie, aho gyan ez gyak ran tör té nik.

Egy má sik pél da az, ami kor a ta liz mán hit tel és bá tor -
ság gal van fel tölt ve. Ez két mó don mû kö dik. Elõ ször is a
ta liz mán ból ki ára dó rez gé sek azon nal szem be száll nak a
fé le lem ér zé se i vel, amint azok meg je len nek, és így meg -
aka dá lyoz zák azok fel hal mo zó dá sát, és hogy az egyik a
má si kat ad dig erõ sít se, amíg el len áll ha tat lan ok ká nem
vál nak, mint ez gyak ran meg tör té nik. A ha tás a gi rosz kó -
pé val ha son lít ha tó össze, ami ha egy szer egyik irány ba
moz gás ba len dül, erõs el len ál lást fejt ki, ha egy má sik
irány ba akar juk el for dí ta ni.

Má sod szor, a ta liz mán köz vet ve vi se lõ jé nek el mé jé re is
hat: amint meg ér zi a fé le lem meg je le né sét, va ló szí nû leg
eszé be jut a ta liz mán, és ez elõ hív ja sa ját tar ta lék aka rat -
ere jét, hogy az el len áll jon a nem kí vá na tos ér zés nek.

Egy ta liz mán ese té ben a har ma dik le he tõ sé get az je len -
ti, hogy össze köt te tés ben van az zal az em ber rel, aki ké szí -
tet te. Ha vi se lõ je két ség beej tõ kö rül mé nyek közé ke rül,
ak kor a ké szí tõ höz for dul hat, és vá laszt vált hat ki tõle. Le -
het, hogy a ké szí tõ ben fi zi ka i lag tu da to sul ez a hí vás, de
le het, hogy nem, az Egója azon ban min den eset ben tud ni
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fog róla, és úgy fog vá la szol ni rá, hogy meg erõ sí ti a ta liz -
mán rez gé se it.

Bi zo nyos tár gyak nagy mér ték ben ter mé sze tes amu let -
tek vagy ta liz má nok. Ilyen min den drá ga kõ, és mind -
egyik nek meg ha tá ro zott ha tá sa van, ame lyet két fé le-
képpen le het fel hasz nál ni.

1. A ha tás egy bi zo nyos tí pu sú elementál-eszen ci át, va -
la mint olyan gon do la to kat és vá gya kat vonz ma gá hoz,
ame lyek ter mé sze tük nél fog va ezen az eszen ci án ke resz tül 
fe je zik ki ma gu kat.

2. Ezek a ter mé sze tes sa já tos sá gok meg fe le lõ magne-
tizmus-hordozó esz köz zé te szik, amely ugyan ab ban az
irány ban igyek szik mû köd ni, mint ezek a gon do la tok és
vá gyak. Így pél dá ul az er köl csös ség amu lett je ként egy
olyan kö vet kell vá lasz ta ni, ami nek ter mé sze tes rez gé sei
nin cse nek össz hang ban az zal a hang nem mel, ami ben az
er kölcs te len gon do la tok ki fe je zik ma gu kat.

Bár a kõ ré szecs kéi fi zi ka i ak, még is mi vel ezen a sí kon
levõ hang nem ük azo nos az er köl csös ség ma ga sabb sík be li
hang ne mé vel, a ré szecs kék – még a kõ mag ne ti zá lá sa nél -
kül is – meg gá tol ják az er kölcs te len gon do la tot és ér zést az 
er kölcs fel hang ja in ke resz tül. Ezen kí vül a kö vet az aszt-
rális és a men tá lis sí ko kon könnyen fel le het töl te ni az er -
köl csös gon do lat és ér ze lem rez gé se i vel, ame lyek ugyan -
eh hez a hang nem hez tar toz nak.

To váb bi pél dák: (1) A rudraksha bo gyó, ame lyet gyak -
ran hasz nál nak In di á ban nyak lánc ként, és amely kü lö nö -
sen al kal mas mag ne ti zá lás ra ott, ahol hosszan tar tó szent
gon do lat ra vagy me di tá ci ó ra van szük ség, és ahol min den
za va ró ha tást tá vol kell tar ta ni. (2) A tulsi cser jé bõl ké szült 
ró zsa fü zér, amely nek ha tá sa né mi leg el té rõ.

Azok a tár gyak, ame lyek nek erõs il la tuk van, ter mé sze -
tes ta liz má nok. Így a töm jén nek ki vá lasz tott méz ga olyan
su gár zá so kat bo csát ki, amely ked ve zõ a spi ri tu á lis és áhí -
ta tos gon dol ko dás hoz, és nem har mo ni zál a nyug ta lan ság
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vagy az ag gó dás sem mi lyen for má já val sem. A kö zép ko ri
bo szor ká nyok néha úgy ke ver ték össze a töm jén al ko tó ré -
sze it, hogy az el len té tes ha tást ér jék el, és ugyan ez tör té nik 
ma is a sátánista szer tar tá sok ban. Ál ta lá ban kí vá na tos el -
ke rül ni a dur va és ne héz il la to kat, mint ami lyen a pézs ma,
mi vel kö zü lük sok az ér zé ki ér zel mek kel van ro kon ság -
ban.

Néha egy nem szán dé ko san mag ne ti zált tárgy is ren del -
kez het egy ta liz mán ere jé vel, mint pél dá ul egy ba rát aján -
dé ka, ame lyet va la ki vi sel, mond juk egy gyû rû, egy lánc,
vagy akár egy le vél.

Egy tárgy – pél dá ul egy óra – ame lyet rend sze re sen a
zse bünk ben hor dunk, magnetizmussal töl tõ dik fel, és ha
oda ad juk más nak, ké pes az il le tõ re meg ha tá ro zott ha tást
gya ko rol ni. A pa pír pén zek és az ér mék ál ta lá ban ke vert
magnetizmussal, ér zel mek kel és gon do la tok kal töl tõd nek
fel, ezért za va ró és ide ge sí tõ ha tást su gá roz hat nak.

Egy em ber gon do la tai és ér zel mei nem csak sa ját ma gá -
ra és má sok ra hat nak, ha nem át itat ják a kö rü löt te levõ
élet te len tár gya kat, még a fa la kat és a bú to ro kat is. Ezeket
a fi zi kai tár gya kat ön tu dat la nul mag ne ti zál ja, és így azok
ké pe sek ha son ló gon do la to kat és ér zel me ket su gá roz ni
más em be rek hez, akik a ha tó kör ük ben tar tóz kod nak.

(2.) Az ér zel mi élet. Alig ha szük sé ges hang sú lyoz ni,
hogy az asztrális test mi nõ sé gét nagy mér ték ben azon ér zé -
sek és ér zel mek tí pu sa ha tá roz za meg, ame lyek fo lya ma to -
san sze re pet kap nak raj ta ke resz tül.

Akár tu da tá ban va gyunk a tény nek, akár nem, ami kor
az em ber egy ér zel met fe jez ki, asztrális tes tét hasz nál ja,
mint ahogy a men tá lis tes tét hasz nál ja, ami kor gon dol ko -
dik, vagy a fi zi kai tes tét, ami kor fi zi kai mun kát vé gez. Ez
ter mé sze te sen tel je sen kü lön bö zik at tól, ami kor az aszt-
rális tes tét füg get len tu dat hor do zó ként hasz nál ja, ame lyen
ke resz tül tu da ta ké pes tel je sen ki fe je zõd ni. Ez zel a té má -
val ké sõbb, a meg fe le lõ he lyen fo gunk fog lal koz ni.
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Az asztrális test – amint már lát tuk – a vágy meg nyil vá -
nu lá sá nak szín te re, az a tü kör, amely ben min den ér ze lem
azon nal vissza tük rö zõ dik, sõt ame lyen ke resz tül min den
olyan gon do lat nak ki kell fe je zõd nie, amely va la mennyi re
is érin ti a sze mé lyes ént. Az asztrális test anya gá ból tes ti
for mát kap nak azok a sö tét „elementálok”, ame lye ket az
em be rek rossz kí ván sá ga ik kal és go nosz ér zel me ik kel
meg te rem te nek és moz gás ba hoz nak. Eb bõl ve szik tes tü -
ket a jó té kony elementálok is, ame lye ket a jó kí ván ság ok, a
hála és sze re tet ér zel mei hív nak élet re.

Az asztrális test hasz ná la ta so rán nö vek szik, aho gyan
min den más test is, és meg van nak sa ját szo ká sai is, ami ket
ha son ló cse le ke de tek ál lan dó is mét lé se ala kít ki és rög zít
meg. Mi vel a fi zi kai élet alatt az asztrális test fog ja fel mind 
a fi zi kai, mind az al sóbb men tá lis ból jövõ in ge re ket, ame -
lyek re vá la szol is, haj la mos au to ma ti ku san meg is mé tel ni
azo kat a rez gé se ket, ame lyek hez hoz zá szo kott, aho gyan a
kéz is mé tel get he ti a meg szo kott tag lej tést, úgy is mé tel get -
he ti az asztrális test a meg szo kott ér zel met vagy gon do la -
tot.

Min den olyan te vé keny ség, amit rossz nak ne ve zünk,
akár önzõ gon do la tok (men tá lis), akár önzõ ér zel mek
(asztrális), el ke rül he tet le nül meg je len nek rez gé sek ként az 
adott sík dur vább anya gá ban, míg a jó és ön zet len gon do -
lat vagy ér ze lem az anyag ma ga sabb tí pu sa it hoz za rez gés -
be. Mi vel a fi no mabb anya got sok kal könnyeb ben le het
moz gat ni, mint a dur vát, en nek kö vet kez té ben a jó gon do -
lat ra vagy ér ze lem re for dí tott adott mennyi sé gû erõ ta lán
száz szor ak ko ra ered ményt hoz lét re, mint ugyan olyan
mennyi sé gû, de dur vább anyag ra for dí tott erõ. Ha ez nem
így vol na, nyil ván va ló an az át lag em ber soha, sem mi lyen
ha la dást nem ér het ne el.

Egy adott erõ jó cél ra for dí tott tíz szá za lé ká nak ha tá sa
nagy ság rend del na gyobb, mint az önzõ cé lok ra for dí tott
90 szá za lé ká nak ha tá sa, és így egé szé ben véve az em ber
élet rõl-élet re ész re ve he tõ ha la dást ér el. Az olyan em ber,
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aki eset leg csak egy szá za lék nyi jót tesz, már elér egy kis
ha la dást. Az olyan em ber nek, aki nek mér le ge pon to san
egyen súly ban van, és így se elõ re nem ha lad, se vissza nem
esik, ha tá ro zot tan rossz éle tet kell él nie, ah hoz pe dig,
hogy va la ki a rossz ban le fe lé süllyed jen, an nak rend kí vü li
gaz em ber nek kell len nie.

Így még azok az em be rek is, akik tu da to san sem mit
sem tesz nek a fej lõ dé sük ér de ké ben, és akik min dent sza -
bad já ra en ged nek, minden nek el le né re fo ko za to san fej -
lõd nek, a Logosz el len áll ha tat lan ere jé nek kö vet kez té ben, 
amely ál lan dó an elõ re kény sze rí ti õket. Vi szont olyan las -
san ha lad nak, hogy mil lió éve ket fel öle lõ tes tet-öl té sek be,
szen ve dés be és hi á ba va ló ság ba fog ke rül ni, amíg egyet len
lé pést is tesz nek elõ re.

Az a mód szer, ami vel a fej lõ dés bi zo nyo san meg tör té -
nik, egy sze rû és szel le mes. Amint már lát tuk, a rossz tu laj -
don sá gok az adott sík dur vább anya gá nak rez gé sei, míg a
jó tu laj don sá gok az anyag ma ga sabb szint je in ke resz tül
jut nak ki fe je zés re. Eb bõl két fi gye lem re mél tó ered mény
kö vet ke zik

Eszünk be kell vés nünk, hogy az asztrális test min den
alsíkja kü lön le ges kap cso lat ban van a men tá lis test meg fe -
le lõ alsíkjával. Így a négy al sóbb asztrális alsík meg fe lel a
men tá lis test ben ta lál ha tó négy fé le anyag nak, míg a há -
rom ma ga sabb asztrális alsík a ka u zá lis test ben levõ há rom 
anyag faj tá nak fe lel meg.

Eb bõl kö vet ke zik, hogy az ala cso nyabb tí pu sú asztrális
rez gé sek nem ta lál nak olyan anya got a ka u zá lis test ben,
amely ké pes vá la szol ni ne kik, és így egye dül csak a ma ga -
sabb ren dû tu laj don sá go kat le het a ka u zá lis test be be épí -
te ni. Eb bõl az de rül ki, hogy bár mi lyen jó, amit az em ber
ön ma gá ban ki fej leszt, ma ra dan dó an rög zül a ka u zá lis tes -
té ben vég be me nõ vál to zás se gít sé gé vel, míg az a rossz,
amit tesz, érez, vagy gon dol, va ló szí nû leg nem érint he ti
meg a fel sõbb Én-t, ha nem csak a men tá lis tes té ben okoz -
hat za vart vagy ne héz sé get, amely test min den egyes új ra -
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szü le tés kor meg újul. A rossz ered mé nye az asztrális és a
men tá lis per ma nens ato mok ban tá ro ló dik, ezért az em ber -
nek újra és újra szem be kell néz nie vele, amíg csak le nem
gyõ zi, és gyö ke res tõl ki nem irt ja tu dat hor do zó i ból az arra 
vá la szo lás min den haj la mát. Ez nyil ván va ló an na gyon kü -
lön bö zik at tól, hogy be le ke rül jön az Én-be, és tény le ge sen 
ön ma ga egy ré szé vé váljon.

Az asztrális anyag sok kal könnyeb ben vá la szol az elme
vi lá gá ból jövõ min den im pul zus ra, mint a fi zi kai, és en -
nek kö vet kez té ben az em ber asztrális tes te, mi vel asztrális
anyag ból áll, ré sze se dik a gon do la tok ha tá sá ra való vá la -
szo lás kész sé gé bõl, és vá la szul min den gon do lat ra meg re -
meg, ami be le ha tol, akár kí vül rõl jön a gon do lat – va gyis
má sok el mé jé bõl –, akár be lül rõl, va gyis sa ját el mé jé bõl.

Ezért egy olyan asztrális test, ame lyet tu laj do no sa úgy
ala kí tott ki, hogy az meg szo kás ból vá la szol jon a rossz gon -
do la tok ra, mág nes ként hat a kö ze lé ben lévõ ha son ló gon -
do lat- és ér ze lem for mák ra, míg egy tisz ta asztrális test
el uta sí tó ener gi át fejt ki az ilyen gon do la tok kal szem ben,
és azo kat a gon do lat- és ér ze lem for má kat vonz za ma gá -
hoz, ame lyek a sa ját já val meg egye zõ anya gú ak és rez gé sû -
ek.

Ezért vés sük eszünk be, hogy az asztrális vi lág tele van
más em be rek gon do la ta i val és ér zel me i vel, és hogy ezek
szün te len nyo mást gya ko rol nak, ál lan dó an bom báz nak
min den egyes asztrális tes tet, hogy fel erõ sít sék az övék hez 
ha son ló rez gé se ket.

Ezen kí vül van nak ala csony ren dû ter mé szet szel le mek,
ame lyek a ha rag és a gyû lö let dur va rez gé se it él ve zik, és
bár mely ilyen ter mé sze tû áram lat ba be le ve tik ma gu kat,
így meg erõ sí tik a rez gé se ket, és friss éle tet visz nek be lé -
jük. Azok az em be rek, akik dur va ér zel mek nek en ge dik át
ma gu kat, füg gõ vé vál hat nak at tól, hogy ál lan dó an az
asztrális vi lág ilyen var jú i val le gye nek kö rül vé ve, ame lyek 
egy mást lök dö sik, hogy egy szen ve dély ki tö rés nél meg -
elõz zék a má si kat.
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Sok olyan lel ki ál la pot nak, amely nek a leg több em ber
ki sebb vagy na gyobb mér ték ben ki van téve, kül sõ aszt-
rális be fo lyá sok az oko zói. Pél dá ul mi köz ben a le han golt -
ság oko zó ja le het egy fi zi kai ok, mint pél dá ul emész té si za -
var, meg fá zás, fá radt ság, stb., még gyak rab ban okoz za egy
asztrális lény je len lé te, aki maga is le han golt, és vagy azért
le beg kö rü löt te, hogy együtt ér zést ke res sen, vagy an nak
re mé nyé ben, hogy az il le tõ bõl el szív ja azt az élet erõt, ami
be lõ le hi ány zik.

Rá adá sul pél dá ul egy olyan em ber, aki szin te ma gán kí -
vül dü hös, ide ig le ne sen el ve szí ti az asztrális tes te fe let ti
ha tal mat, és a vágy-elementál vá lik ural ko dó vá. Ilyen kö -
rül mé nyek kö zött az adott em bert ha tal má ba ke rít he ti
vagy egy ha son ló ter mé sze tû el hunyt em ber, vagy va la mi -
lyen rossz mes ter sé ges elementál.

A ta nít vány nak ko mo lyan és kü lö nös kép pen ke rül nie
kell a le han golt sá got, ami nagy aka dályt je lent a fej lõ dés -
ben, vagy leg alább meg kell kí sé rel nie, hogy sen ki más ne
tud ja meg, hogy az nyo maszt ja. A le han golt ság azt jel zi,
hogy töb bet gon dol ön ma gá ra, mint a Mes ter re, és ez ne -
he zeb bé te szi, hogy a Mes ter be fo lyá sa has son rá. A de -
presszió sok szen ve dést okoz az ér zé keny em be rek nek, és
sok eset ben ez a fe le lõs a gye re kek éj sza kai fé lel mé ért. Egy
je lölt ben sõ éle te nem sza bad, hogy fo lya ma tos ér zel mi in -
ga do zá sok nak le gyen ki té ve.

Min de nek elõtt a je lölt nek meg kell ta nul nia, hogy ne
ag gód jon. A meg elé ge dett ség nem össze fér he tet len a tö -
rek vés sel. Az op ti miz must iga zol ja a jó vég sõ gyõ zel mé -
nek bi zo nyos sá ga, bár az is igaz, hogy ha a fi zi kai sí kot
vesszük fi gye lem be, nem könnyû fenn tar ta ni ezt a be ál lí -
tott sá got.

Na gyon erõ tel jes ér zel mek nyo má sa alatt, ha az em ber
túl messzi re megy, meg hal hat, meg õrül het, vagy meg szál -
lot tá vál hat. A ilyen meg szál lott ság nem szük ség kép pen
az, amit rossz nak ne ve zünk, bár az is igaz, hogy min den
meg szál lott ság ká ros.
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Ezt a je len sé get il luszt rál hat juk pél dá ul a val lá sos hit
fel éb re dé se kor tör té nõ meg té rés sel. Ilyen ese tek ben egye -
sek olyan túl haj tott ér zel mi és iz gal mi ál la pot ba haj szol ják 
ma gu kat, hogy túl len dül nek a biz ton ság ha tá rán, és ek kor 
meg száll hat ja õket az adott val lá si fe le ke zet egyik el hunyt
kö ve tõ je, így át me ne ti leg két lé lek mû köd het egy test ben.
Az ilyen hisz té ri kus túl zá sok ha tal mas ener gi á ja fer tõ zõ,
és gyor san szét ter jed het egy tö meg ben.

Egy asztrális hul lám zás olyan ter mé sze tû, mint egy óri -
á si ör vény. E felé özön le nek az asztrális lé nyek, akik nek
egyik vá gya a szen zá ció, ezek kü lön bö zõ tí pu sú ter mé szet- 
szel le mek, akik ugyan úgy ké je leg nek és für de nek a vad iz -
ga lom ban, le gyen az bár mi lyen jel le gû, akár val lá sos, akár
sze xu á lis, mint a gye re kek ját sza nak a hul lám ve rés ben.
Táp lál ják és fel erõ sí tik ezt a meg gon do lat la nul ki árasz tott 
ener gi át. Mi vel az ural ko dó gon do lat ál ta lá ban önzõ tí pu -
sú, az em ber sa ját lel ké nek meg men té sé vel kap cso la tos,
így az asztrális anyag dur va faj tá jú, és a ter mé szet szel le -
mek is kez det le ges tí pu sú ak.

A val lá sos hit fel éb re dé sé nek ér zel mi ha tá sa így na gyon 
erõ tel jes. Né hány eset ben ez a meg té rés az em ber re tisz tán 
és tar tó san jó té kony ha tá sú le het, de az ok kul tiz mus ko -
moly ta nul má nyo zó já nak el kell ke rül nie az ilyen ér zel mi
mér ték te len sé ge ket, ame lyek sok em ber re néz ve ve szé lye -
sek le het nek. „Az iz ga lom ide gen a spi ri tu á lis élet tõl”.

Az õrült ség nek ter mé sze te sen sok oka van: le het egy
vagy több tu dat hor do zó ban – fi zi kai, éterikus, asztrális,
vagy men tá lis test ben – meg lé võ hi á nyos sá gok ered mé -
nye. Egyik vál to za tát az asztrális ré szecs kék és vagy az
éterikus test, vagy a men tá lis test ré szecs kéi kö zöt ti pon tos 
össze han golt ság hi á nya okoz za. Ilyen eset ben nem le het
vissza nyer ni az ép el mé jû sé get mind ad dig, amíg az em ber
el nem jut a mennyei vi lág ba, va gyis amíg ha lá la után el
nem hagy ja asztrális tes tét, és át nem lép a men tá lis tes té -
be. Az õrült sé gek ez a tí pu sa rit ka.
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Azt az asztrális test ben je lent ke zõ ha tást, amit egy má -
sik asztrális test asztrális rez gé sei kel te nek, ke le ten már
ré gen fel is mer ték, és ez az egyik oka an nak, hogy mi ért
mér he tet le nül elõ nyös egy ta nít vány nak olyan va la ki köz -
vet len kö zel sé gé ben élni, aki sok kal fej let tebb nála. Egy
in di ai ta ní tó nem csak kü lön le ges faj ta gya kor la to kat vagy
ta nul má nyo kat ír hat elõ ta nít vá nya szá má ra asztrális tes -
té nek meg tisz tí tá sá ra, meg erõ sí té sé re és fej lesz té se cél já -
ból, ha nem az zal, hogy a ta nít ványt a köz vet len fi zi kai
kö zel sé gé ben tart ja, e szo ros tár su lás se gít sé gé vel meg kí -
sér li a ta nít vány tu dat hor do zó it a sa ját ja i val össz hang ba
hoz ni. Egy ilyen ta ní tó a sa ját tu dat hor do zó it már le csil la -
pí tot ta és rá szok tat ta azo kat, hogy né hány gon do san meg -
vá lasz tott frek ven ci á val re zeg je nek ahe lyett, hogy száz fé le 
össze vissza rez gés sel tom bol ja nak. Ez a né hány rez gé si
frek ven cia na gyon erõs és ál lan dó, éj jel és nap pal, akár al -
szik, akár nem, ál lan dó an hat a ta nít vány tu dat hor do zó i ra, 
és fo ko za to san fel eme li õt ta ní tó já nak hang ne mé re.

Ha son ló okok ból egy in di ai, aki ma ga sabb éle tet akar
élni, vissza vo nul az õs er dõ be, aho gyan egy má sik faj hoz
tar to zó em ber vissza vo nul a vi lág tól, és re me te ként él. Így
leg alább van le ve gõ kö rü löt te, és nyu gal ma van at tól a vég -
te len küz de lem tõl, amit az okoz, hogy más em be rek ér zel -
mei és gon do la tai ál lan dó an meg ron gál ják tudathordo-
zóit, és van ide je fo lya ma to san gon dol kod ni. A ter mé szet
nyu godt ha tá sai is bi zo nyos mér ték ben hasz no sak.

Né mi leg eh hez ha son lók azok a ha tá sok, amik az em be -
ri lé nyek kel szo ros kap cso lat ban élõ ál la tok ra hat nak. Egy
ál lat áhí ta ta gaz dá ja iránt, akit sze ret, és men tá lis erõ fe szí -
té sei, hogy meg ért se gaz dá ja kí ván sá ga it, és örö met sze rez -
zen neki, rend kí vü li mó don fej lesz tik az ál lat ér tel mét, az
áhí tat és a sze re tet ké pes sé gét. Ezen fe lül az em ber tu dat -
hor do zó i nak ál lan dó ha tá sa az állatéira nagy ban elõ se gí ti
e fo lya ma tot, és így elõ ké szí ti az utat, hogy az ál lat
egyéniesüljön, és em be ri lénnyé vál jon. 
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Az aka rat meg fe szí té sé vel le het sé ges egy asztrális
anyag ból álló bur kot ké szí te ni az asztrális aura kül sõ ha tá -
rá nál. En nek há rom fé le cél ja le het:

1. Ki zár ni az olyan ér zel mi rez gé se ket, mint a ha rag,
irigy ség, gyû lö let, ame lyet az egyik em ber szán dé ko san
irá nyít egy má sik ra.

2. Ki zár ni azo kat az ala cso nyabb tí pu sú ka u zá lis rez gé -
se ket, ame lyek az asztrális vi lág ban le beg het nek, és az em -
ber au rá já ba üt köz het nek.

3. Meg vé de ni az asztrális tes tet a me di tá ció alatt.

Ezek a bur kok ál ta lá ban nem tar tó sak, ha azon ban
hosszú idõ re van rá juk szük ség, ak kor gyak ran meg kell
újí ta ni õket.

Az ilyen bu rok ter mé sze te sen nem csak a kí vül rõl jövõ,
ha nem a be lül rõl jövõ rez gé sek nek is út ját állja. Ezért a ta -
nít vány nak a bur kot csak a leg dur vább asztrális anyag ból
kell el ké szí te nie, mi vel nem akar ja meg aka dá lyoz ni a ma -
ga sabb tí pu sú asztrális anyag rez gé se i nek be- és ki áram lá -
sát.

Ál ta lá nos sza bály ként azt mond hat juk, hogy a bu rok
hasz ná la tá val bi zo nyos mér ték ben be is mer jük gyen ge sé -
gün ket, mert ha olya nok len nénk, ami lyen nek len nünk
kel le ne, ak kor az ilyen mes ter sé ges vé de lem re nem len ne
szük sé günk. Más részt vi szont a bur kok hasz ná la ta gyak -
ran elõ nyös le het má sok meg se gí té sé re, akik nek szük sé -
gük van a vé de lem re.

Em lé kez zünk arra, hogy az em ber asztrális tes te nem -
csak kö zön sé ges asztrális anyag ból áll, ha nem nagy
mennyi sé gû elementál-eszen ci á ból is. Éle tünk so rán ezt
az elementál-eszenciát a kö rü löt tünk levõ ten ger nyi ha -
son ló anyag ból kü lö nít jük el, és egy idõ re gya kor la ti lag
azzá vá lik, amit egy faj ta mes ter sé ges elementálként le het
le ír ni, va gyis a vágy-elementálként is mert egy faj ta fé lig
in tel li gens, kü lön ál ló lénnyé. A vágy-elementál a sa ját fej -
lõ dé si út ját kö ve ti, amely le fe lé ve zet az anyag ba, fi gyel -
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men kí vül hagy ja (va ló já ban nem is tud róla), hogy mi
fe lel meg az Én-nek, vagy mi an nak a szán dé ka, amely hez
tör té ne te sen tar to zik. Így te hát ér de kei hom lo ke gye nest
el len kez nek az em ber ér de ke i vel, mi vel min dig az erõ sebb 
és dur vább rez gé se ket ke re si. Eb bõl szár ma zik az ál lan dó
küz de lem is, amit Szent Pál így ír le: „a test ré szek ben mû -
kö dõ tör vény har col az elme tör vé nyé vel”. Eh hez jön még, 
hogy fel is mer ve, hogy az em ber ér te lem tes té nek men tá lis
anya gá val való kap cso lat még élén kebb rez gé se ket ered -
mé nyez, meg kí sé re li el ér ni, hogy a men tá lis anyag von -
zód jon hoz zá, és az em ber ben azt a hi tet kel te ni, hogy az
em ber vá gyik azok ra az ér zel mek re, ami re va ló já ban az
elementál vá gya ko zik.

En nek kö vet kez té ben egy faj ta kí sér tõ vé vá lik. Azon -
ban a vágy-elementál nem go nosz lény, va ló já ban nem fej -
lõ dõ lény, nem ren del ke zik az új ra szü le tés ké pes sé gé vel,
csak az eszen cia – ami bõl áll – az, ami fej lõ dik. En nek az
árny sze rû lény nek nincs is sem mi lyen rossz szán dé ka az
em ber rel, mert egy ál ta lán sem mit sem tud ar ról az em ber -
rõl, aki nek egy idõ re ré szét ké pe zi. Így sem mi kép pen sem
ször nye teg, ami re ré mü let tel kel le ne te kin te ni, ha nem
ugyan úgy ré sze az is te ni élet nek, mint maga az em ber, bár
a fej lõ dés egé szen más szint jén tart.

Hely te len azt kép zel ni, hogy az zal, hogy meg ta gad juk a 
vágy-elementál ki elé gí té sét dur va rez gé sek kel, meg aka dá -
lyoz zuk a fej lõ dé sét, mert nem így van. A szen ve dé lyek
irá nyí tá sá val és a ma ga sabb tu laj don sá gok ki fej lesz té sé vel
az em ber el ve ti az ala cso nyabb ren dût és se gí ti ki fej lõd ni a 
ma ga sabb ren dû elementál tí pu so kat. Az ala cso nyabb faj ta 
rez gé se ket biz to sít hat ja egy ál lat va la mi kor ké sõbb, még
job ban is, mint egy em ber, míg csak is az em ber ké pes ki -
fej lesz te ni az eszen cia ma ga sabb tí pu sát.

Az em ber nek egész éle tén ke resz tül ha tá ro zot tan küz -
de nie kell a vágy-elementállal és an nak az zal a tö rek vé sé -
vel, hogy az ala cso nyabb, dur vább fi zi kai rez gé se ket
ke re si, és tel je sen tisz tán fel kell is mer nie, hogy an nak tu -
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da ta, an nak ro kon szen vei és el len szen vei nem a sa ját ja.
Azt ön ma ga te rem tet te meg, és nem sza bad an nak rab szol -
gá já vá vál nia, ha nem meg kell ta nul nia irá nyí ta ni azt, és
ön ma gát at tól kü lön ál ló nak meg is mer ni.

Ez zel a té má val bõ veb ben a XII. fe je zet ben fo gunk fog -
lal koz ni.

(3.) A men tá lis élet. Har ma dik és leg utol só té nye zõnk,
amely a min den na pi éber tu da tos ság so rán ha tást gya ko rol 
asztrális tes tünk re, a men tá lis élet. A men tá lis te vé keny sé -
gek nek van a leg ki ter jed tebb ha tá suk az asztrális test re,
két ok ból:

1. mert az al sóbb men tá lis anyag, a manasz olyan ki bo -
goz ha tat la nul van össze köt ve az asztrális anyag gal, a
kâmával, hogy a leg több em ber nél szin te le he tet len az
egyiket a má sik nél kül hasz nál ni, va gyis ke ve sen tud nak
gon dol koz ni anél kül, hogy ugyan ak kor ne érez né nek,
vagy érez ni anél kül, hogy ugyan ak kor bi zo nyos mér ték -
ben ne gon dol kod ná nak.

2. mert az asztrális test szer ve ze te és irá nyí tá sa az el mé -
tõl függ. Ez pél da arra az ál ta lá nos elv re, hogy min den tes -
tet az a tu da tos ság épít fel, amely a köz vet len fe let te álló
sí kon mû kö dik. A gon do lat te rem tõ ere je nél kül az aszt-
rális tes tet nem le het meg szer vez ni.

Min den im pul zus nak, ame lyet az elme a fi zi kai test be
küld, ke resz tül kell men nie az asztrális tes ten, és ab ban is
lét re hoz egy ha tást. Mint hogy az asztrális anyag sok kal
könnyeb ben vá la szol a gon do lat-rez gé sek re, mint a fi zi -
kai, a men tá lis rez gé sek ha tá sa ará nyá ban na gyobb rá,
mint a fi zi kai test re. En nek kö vet kez té ben egy irá nyí tás
alatt álló, kép zett és fej lett elme tö rek szik az asztrális tes tet 
is irá nyí tá sa alá von ni és fej lesz te ni. Ami kor azon ban az
elme nem irá nyít ja tény le ge sen az asztrális tes tet, az utób -
bi – mi vel kü lö nö sen ér zé keny a raj ta át me nõ gon do lat -
áram la tok ha tá sá ra – ál lan dó an fel fog ja eze ket a kí vül rõl
jövõ in ge re ket, és he ve sen vá la szol rá juk.
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Ed dig azok kal az ál ta lá nos ha tá sok kal fog lal koz tunk,
ame lye ket a min den na pi élet so rán a fi zi kai, ér zel mi és
men tá lis élet ter mé sze te az asztrális test re gya ko rol. Most
pe dig – de csak ál ta lá nos kör vo na la i ban – az asztrális test
kü lön le ges ké pes sé ge i nek az éber tu da tos ság alat ti hasz ná -
la tá val kell fog lal koz nunk.

E ké pes sé gek ter mé sze tét és azok kap cso la tát az
asztrális test ben levõ kü lön bö zõ csakrákkal már le ír tuk az
V. fe je zet ben. Ma gá nak az asztrális anyag ké pes sé ge i nek
se gít sé gé vel, ame lyek a csakrák te vé keny sé gén ke resz tül
fej lõd nek ki, az em ber nem csak arra vá lik ké pes sé, hogy
rez gé se ket fo gad jon az éterikus anyag ból, ame lyek az
asztrális tes ten ke resz tül az el mé nek adód nak át, ha nem
arra is, hogy köz vet le nül az asztrális vi lág kör nye zõ anya -
gá ból szár ma zó ha tá so kat fog jon fel, ezek ter mé sze te sen
ha son ló kép pen áta dód nak a men tá lis tes ten ke resz tül a
be lül lévõ va ló di em ber nek.

Ah hoz azon ban, hogy az em ber ilyen mó don köz vet le -
nül az asztrális vi lág ból fog has son fel ha tá so kat, meg kell
ta nul nia tu da tát az asztrális tes té be össz pon to sí ta ni, ahe -
lyett, hogy – mint ál ta lá ban – a fi zi kai agyá ba ten né.

Az ala cso nyabb tí pu sú em be rek ben a kâma vagy vágy
még ha tá ro zot tan a leg jel lem zõbb sa já tos ság, bár bi zo nyos 
mér té kig már a men tá lis fej lõ dé sük is meg tör tént. Az
ilyen em be rek tu da ta az asztrális test al sóbb ré szé be össz -
pon to sul, mi vel éle tü ket a fi zi kai sík kal kap cso la tos ér zé -
sek irá nyít ják. Ez az oka an nak, ami ért az asztrális test
je len ti a fej let len em ber au rá já nak leg fel tû nõbb ré szét.

A kö zön sé ges át lag em ber is még majd nem tel je sen ér -
zel mei sze rint él, bár a ma ga sabb asztrális is hat ni kezd,
azon ban szá má ra a fon tos kér dés, amely vi sel ke dé sét irá -
nyít ja, még nem az, hogy mi a he lyes és éssze rû, ha nem
egy sze rû en az, amit õ maga meg ten ni vá gyik. A mû vel -
tebb és fej let tebb em ber nél már az ér te lem kez di irá nyí ta -
ni a vá gyat, ami annyit je lent, hogy a tu dat köz pont ja
fo ko za to san át he lye zõ dik a ma ga sabb asztrálisból az al -
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sóbb men tá lis ba. Las san ként, aho gyan az em ber fej lõ dé se
még to vább foly ta tó dik, egy re in kább az el vek kez dik
ural ni, mint sem az ér de kek és vá gyak.

A ta nul má nyo zó em lé kez het rá, hogy az em be ri ség még 
a IV. kör ben van, ame lyet a ter mé szet rend je sze rint a vágy 
és ér ze lem ki fej lesz té sé nek kell szen tel ni, még is az ér te -
lem ki bon ta koz ta tá sá val va gyunk el fog lal va, ami nek az V.
kör jel leg ze tes sé gé nek kell len nie. Hogy ez így van, az an -
nak a ha tal mas ösz tön zés nek kö szön he tõ, amit a fej lõ dé -
sünk nek a Láng Ura i nak le szál lá sa a Vé nusz ról, és az
Adeptusok mun ká ja adott, akik meg õriz ték ne künk ezt a
ha tást, és ál lan dó an an nak szen te lik ma gu kat, hogy mi nél
na gyobb fej lõ dést ér hes sünk el.

An nak a tény nek az el le né re, hogy az ese tek óri á si több -
sé gé ben a tu dat köz pont ja az asztrális test ben he lyez ke dik
el, a leg több em ber nek egy ál ta lán nincs tu do má sa er rõl a
tény rõl, egy ál ta lán sem mit sem tud az asztrális test rõl és
an nak hasz ná la tá ról. Éle tek hosszú so ro za tá nak ha gyo má -
nyai és szo ká sai van nak mö göt tük, ame lyek so rán az
asztrális ké pes sé ge ket nem hasz nál ták, még is ezek a ké -
pes sé gek egész idõ alatt las san és fo ko za to san nö ve ked tek
egy bur kon be lül, va la hogy úgy, mint egy csir ke nö vek -
szik a to já son be lül. Ez az oka an nak, hogy na gyon sok em -
ber nek van nak asztrális ké pes sé gei, ame lyek nek egyálta-
lán nin csen tu da tá ban. Ezek a va ló ság ban egé szen kö zel
van nak úgy mond a fel szín hez, és va ló szí nû, hogy a kö zel -
jö võ ben, ami kor eze ket a dol go kat szé le sebb kör ben is me -
rik és ér tik meg, az ese tek nagy ré szé ben ezek a lap pan gó
ké pes sé gek elõ tör nek, és az asztrális ké pes sé gek sok kal
meg szo kot tab bak ká vál nak, mint nap ja ink ban.

A fent em lí tett bu rok nagy ön köz pon tú gon do la tok ha -
tal mas tö me gé bõl áll, amely be a hét köz na pi em ber szin te
re mény te le nül be le te met ke zik. Ez vo nat ko zik – ta lán még 
na gyobb mér ték ben – az al vás alat ti élet re is, ami vel a kö -
vet ke zõ fe je zet ben fo gunk fog lal koz ni.
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Ko ráb ban be szél tünk a tu dat nak az asztrális test be tör -
té nõ össz pon to sí tá sá ról. Az em be ri tu da tot egy szer re csak
egy tu dat hor do zó ba le het össz pon to sí ta ni, bár az em ber
egyi de jû leg bi zony ta la nul le het a töb bi ben is tu da tos. Erre 
ve he tünk egy egy sze rû ha son la tot a kö zön sé ges fi zi kai lá -
tás ból. Ha uj jun kat ar cunk elé tart juk, a sze me ket le het
úgy fó ku szál ni, hogy az uj jat tö ké le te sen lát juk, ugyan ak -
kor a tá vo li hát te ret is lát juk, bár tö ké let le nül, mert kí vül
esik a fó kusz pon ton. A fó kusz pont egy pil la nat alatt meg -
vál toz tat ha tó úgy, hogy a hát te ret lát juk tö ké le te sen, az uj -
jun kat vi szont – ami most kí vül van a fó ku szon – csak
ho má lyo san és ha tá ro zat la nul.

Pon to san ugyan így, ha egy em ber, aki ki fej lesz tet te az
asztrális és men tá lis tu da tát, a fi zi kai agy ba fó ku szál ja ma -
gát – aho gyan ez a min den na pi élet ben tör té nik –, ak kor
tö ké le te sen lát ja az em be rek fi zi kai tes te it, ugyan ak kor
lát ja az asztrális és men tá lis tes te i ket is, de csak né mi leg
ho má lyo san. A pil la nat tö re dé ke alatt ké pes meg vál toz tat -
ni tu da tá nak fó ku szát úgy, hogy tisz tán és tö ké le te sen lát -
ja az asztrális tes tet, eb ben az eset ben lát ni fog ja a fi zi kai és 
men tá lis tes te ket is, de nem min den rész le tük ben. Ugyan -
ez vo nat ko zik a men tá lis lá tás ra és a ma ga sabb sí kok lá tá -
sá ra is.

Így egy ma ga san fej lett em ber ese té ben, aki a tu da tát
már a ka u zá lis sí kon (fel sõ men tá lis) túl ra is ki fej lesz tet te,
tehát ké pes sza ba don mû köd ni a buddhikus sí kon is, és az
atmikus sí kon is ren del ke zik egy kis tu da tos ság gal, a tu dat 
köz pont ja a fel sõ men tá lis és buddhikus sík kö zött van.
Ben ne a fel sõ men tá lis és fel sõ asztrális sok kal job ban fej -
let tek, mint ezek al sóbb ré szei, és bár még meg tart ja a fi zi -
kai tes tét, de csak azért, mert ké nyel mes ben ne dol goz ni,
de sem mi kép pen sem azért, mert gon do la tai és vá gyai ott
össz pon to sul ná nak. Az ilyen em ber min den kâma fölé
emelkedett, amely az új ra szü le tés hez köt het né, és ezért fi -
zi kai tes tét csak azért tart ja meg, hogy az esz köz ként szol -
gál has son a ma ga sabb sí kok erõi szá má ra, hogy azok még a 
fi zi kai sí kot is el ér hes sék.
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IX. FEJEZET

AZ ALVÁS ALATTI ÉLET

Úgy tû nik, az al vás va ló di oka az, hogy a tes tek ki fá -
raszt ják egy mást. A fi zi kai test ese té ben nem csak min den
izom-meg erõl te tés, de min den ér ze lem és gon do lat is bi -
zo nyos cse kély ké mi ai vál to zást hoz lét re. Az egész sé ges
test min dig meg pró bál ja el len sú lyoz ni eze ket a vál to zá so -
kat, de ez soha nem si ke rül tel je sen, amíg a test éb ren van.
Ezért min den ér ze lem, gon do lat vagy cse lek vés egy ki csi,
szin te ész re ve he tet len vesz te sé get je lent, ame lyek összeg -
zett ha tá sa annyi ra ki me rí ti a fi zi kai tes tet, hogy az nem
ké pes to váb bi gon dol ko dás ra vagy mun ká ra. Néha akár
pár perc nyi al vás is elég, hogy hely re jöj jön, amit a fi zi kai
elementál va ló sít meg.

Az asztrális test na gyon ha mar ki fá rad a fi zi kai agy-ré -
szecs kék moz ga tá sá nak ne héz mun ká já ban, és szük sé ge
van egy hosszabb idõ szak ra, hogy at tól el kü lö nül jön, és
így ké pes le gyen erõt gyûj te ni, hogy újra vé gez ze fá rasz tó
fel ada tát.

Vi szont a sa ját sík ján az asztrális test gya kor la ti lag kép -
te len ki fá rad ni, mi vel is mert olyan eset is, ami kor 25 éven
ke resz tül fo lya ma to san dol go zott anél kül, hogy a fá radt -
ság je le it mu tat ta vol na.

Bár az el túl zott és hosszan tar tó ér ze lem az em bert a
min den na pi élet ben na gyon gyor san ki fá raszt ja, nem az
asztrális test az, amely ki me rül, ha nem a fi zi kai szer ve zet,
ame lyen ke resz tül az ér zel met ki fe jez zük vagy meg él jük.
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Ha son ló a hely zet a men tá lis test tel is. Ami kor men tá -
lis fá radt ság ról be szé lünk, az a va ló ság ban hely te len ki fe -
je zés, mert az agy, nem pe dig az elme az, ami ki fá rad. Az
elme ki fá ra dá sa nem lé te zik.

Ami kor az em ber el hagy ja a tes tét al vás so rán (vagy ha -
lál ese tén), a kör nye zõ asztrális anyag nyo má sa – ami va ló -
já ban az asztrális sík gra vi tá ci ós ere jét je len ti – az asztrális
vá kuum ba azon nal más asztrális anya got kény sze rít. Az
ilyen ide ig le nes asztrális ha son más a fi zi kai test pon tos
má so la ta – már ami az el ren de zé sét il le ti –, vi szont sem mi -
lyen tény le ges kap cso lat ban nincs vele, és so ha sem hasz -
nál ha tó tu dat hor do zó ként. Mind össze a ré szecs kék vélet-
len ta lál ko zá sa, és az ép pen kéz nél lévõ, meg fe le lõ tí pu sú
asztrális anyag ból áll. Ami kor az iga zi asztrális test vissza -
tér, ezt az ide gen asztrális anya got a leg cse ké lyebb el len ál -
lás nél kül ki lö ki.

Nyil ván va ló an ez az egyik oka an nak, ami ért kü lö nös
fi gyel met kell for dí ta ni arra a kör nye zet re, ahol az em ber
al szik, mert ha a kör nye zet rossz, ak kor kel le met len tí pu -
sú asztrális anyag tölt he ti meg a fi zi kai tes tet, amíg az em -
ber asztrális tes te tá vol van, olyan ha tá so kat hagy va vissza, 
ame lyek kellemetlenül hat nak a va ló di em ber re, ami kor
vissza tér.

Ami kor az em ber al szik, az asztrális tes té ben lévõ ma -
ga sabb prin cí pi u mai vissza hú zód nak a fi zi kai test bõl, a
sûrû test és az éterikus test ma gá ra ma rad az ágy ban, az
asztrális test pe dig fe let tük le beg a le ve gõ ben. Al vás köz -
ben te hát az em ber egy sze rû en az asztrális tes tét hasz nál ja
a fi zi kai he lyett, csak a fi zi kai test az, ami al szik, és nem
szük ség kép pen maga az em ber.

Az asztrális test, ami kor így vissza hú zó dik a fi zi ka i ból,
ál ta lá ban meg tart ja a fi zi kai test alak ját, és így az em bert
könnyen fel is mer he ti bár ki, aki fi zi ka i lag is me ri. Ez an -
nak a tény nek a kö vet kez mé nye, hogy az asztrális és a fi zi -
kai ré szecs kék kö zöt ti von zó dás, amely az egész fi zi kai
élet alatt fenn ma rad, olyan meg je le né si for mát, vagy le -
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nyo ma tot hoz lét re az asztrális anyag ban, amely ak kor is
meg ma rad, ami kor az ide ig le ne sen vissza hú zó dik az alvó
fi zi kai test bõl.

Emi att egy alvó em ber asztrális tes te egy vi szony lag na -
gyon sûrû köz pon ti rész bõl, amely meg fe lel a fi zi kai test -
nek, és egy azt kö rül ve võ au rá ból áll, amely vi szony lag
sok kal rit kább.

Egy na gyon fej let len em ber majd nem kö zel annyit al -
hat, mint a fi zi kai tes te, mert csak na gyon ki csi ha tá ro zott
tu da tos ság ra ké pes asztrális tes té ben. Ugyan csak kép te len
alvó fi zi kai tes té nek köz vet len kö ze lé bõl el tá voz ni, és ha
va la ki meg kí sé rel né, hogy asztrális tes té ben el húz za õt,
va ló szí nû leg ré mül ten éb red ne fel fi zi kai tes té ben.

Asztrális tes te leg in kább egy alak ta lan tö meg, egy le be -
gõ köd go mo lyag, amely nagy já ból to jás ala kú, azon ban
na gyon sza bály ta lan és ha tá ro zat lan kör vo na lak kal, a bel -
sõ for ma (a fi zi kai test sûrû asztrális mása) vo ná sai és alak -
ja ugyan csak ha tá ro zat la nok, ho má lyo sak és alig kivehe-
tõk, de min dig fel is mer he tõk.

Egy ilyen na gyon fej let len tí pu sú em ber éb ren lé ti tu da -
tos sá ga so rán arra hasz nál ja az asztrális tes tét, hogy az el -
mé bõl ára mo kat küld az asztrálison ke resz tül a fi zi kai
agy hoz. Ami kor azon ban al szik, a fi zi kai agy nem mû kö -
dik, az asztrális test pe dig, mi vel fej let len, kép te len ön ma -
gá tól ha tá so kat fel fog ni, és így az em ber gya kor la ti lag ön-
tu dat lan, mi vel a sze gé nye sen szer ve zett asztrális tes ten
ke resz tül kép te len tisz tán ki fe jez ni ma gát. Az ab ban lévõ
ér zés köz pon tok ra az át vo nu ló for mák gya ko rol hat nak ha -
tást, és vá la szol hat is ab ban az olyan in ge rek re, ame lyek
felszít ják az alsó ter mé sze tet. De a meg fi gye lõ ben egé szé -
ben ki vál tott ha tás az ál mos ság és ha tá ro zat lan ság ha tá sa,
az asztrális test bõl hi ány zik min den ha tá ro zott te vé keny -
ség, és tét le nül, fej let le nül az alvó fi zi kai for ma fe lett le -
beg.

Egy tel je sen fej let len em ber ben ezért a ma ga sabb prin -
cí pi u mok, va gyis maga az em ber szin te ép pen úgy al szik,
mint a fi zi kai test.
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Né hány eset ben az asztrális test ke vés bé ká bult, és ál -
ma ta gon le beg ide-oda a kü lön bö zõ asztrális áram la to kon, 
ese ten ként fel is mer ve más, hoz zá ha son ló ál la pot ban levõ
em be re ket, és min den fé le, kel le mes és kel le met len ta pasz -
ta la ton megy ke resz tül, ame lyek em lé ke re mény te le nül
össze ku szá ló dik, és a tény leg meg tör tén tek ne vet sé ges pa -
ró di á já vá vá lik. (Lásd Az ál mok címû X. fe je ze tet.) En nek
ered mé nye, hogy a kö vet ke zõ reg gel az em ber azt gon dol -
ja, hogy va la mi lyen je len tõs álma volt.

Egy fej let tebb em ber ese té ben na gyon nagy kü lönb ség
van. A bel sõ for ma sok kal in kább meg kü lön böz tet he tõ és
ha tá ro zott, az em ber fi zi kai meg je le né sé nek tö ké le te sebb
má so la ta. A kör nye zõ köd go mo lyag he lyett éles ha tár vo -
na lú to jás alak van, amely alak ját meg tart ja, füg get le nül a
be lé põ áram la tok tól, ame lyek az asztrális sí kon ál lan dó an
ka va rog nak.

Az ilyen tí pu sú em ber na gyon is tu da tos az asztrális tes -
té ben, tel je sen ak tí van gon dol ko dik. Ez zel együtt eset leg
na gyon ke vés sel több tu do má sa van a kör nye ze té rõl, mint
a fej let len em ber nek. Nem azért, mert kép te len lát ni, ha -
nem mert annyi ra be bur ko ló dzik gon do la ta i ba, hogy nem 
lát, bár lát hat na, ha úgy akar ná. Bár mi lyen gon do la tok is
fog lal koz tat ták el mé jét az el múlt nap so rán, ál ta lá ban
foly tat ja azo kat al vás köz ben, és így ez zel egy olyan ön ma -
ga gyár tot ta sûrû fal lal ve szi kö rül ma gát, hogy  gya kor la -
ti lag sem mit nem vesz ész re ab ból, ami azon kí vül tör-
ténik. Ese ten ként egy kí vül rõl jövõ erõ sza kos ha tás, vagy
még in kább egy ön ma gá ból ki in du ló erõs vágy szét tép he ti 
ezt a köd füg gönyt, és le he tõ vé te szi, hogy némi ha tá ro zott
be nyo más el ér je. De ez után a köd még szin te azon nal új -
ból be zá rul, és olyan fi gyel met le nül ál mo dik to vább, mint
az elõtt.

Egy még fej let tebb em ber ese té ben, ami kor a fi zi kai
test el al szik, az asztrális test ki sik lik be lõ le, ez után az em -
ber tel jes tu da tos ság gal ab ban tar tóz ko dik. Az asztrális
test tisz ta kör vo na lú és ha tá ro zot tan szer ve zett, ha son lít
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az em ber hez, az em ber pe dig ké pes azt tu dat hor do zó ként
hasz nál ni, olyan ként, amely sok kal ké nyel me sebb, mint a
fi zi kai test.

Az asztrális test ér zé keny sé ge ad dig nö vek szik, amíg
azon nal vá la szol sík ja min den rez gé sé re, mind a fi no mak -
ra, mind a dur váb bak ra, vi szont egy na gyon ma ga san fej -
lett em ber asztrális tes té ben ter mé sze te sen gya kor la ti lag
nincs olyan anyag, ami ké pes len ne vá la szol ni a dur va rez -
gé sek re.

Egy ilyen em ber tel je sen éber, sok kal ak tí vab ban, pon -
to sab ban és sok kal na gyobb együttérzõ ké pes ség gel dol go -
zik, mint ami kor be volt bör tö nöz ve a sû rûbb fi zi kai test-
be. Ezen felül óri á si se bes ség gel, sza ba don ké pes mo zog ni
bár mi lyen tá vol ság ra anél kül, hogy az alvó fi zi kai test ben
a leg cse ké lyebb za var is ke let kez ne.

Ta lál koz hat és vé le ményt cse rél het ba rá ta i val, akár fi -
zi kai test ben él nek, akár nem, ha azok tör té ne te sen ugyan -
úgy fel éb red tek az asztrális sí kon. Ta lál koz hat nála sok kal 
fej let tebb em be rek kel, és azok tól fi gyel mez te té se ket, ta ní -
tá so kat kap hat, vagy jót te het azok kal, akik ke ve seb bet
tudnak, mint õ. Kap cso lat ba lép het kü lön bö zõ tí pu sú
nem-em be ri lé nyek kel (lásd Az asztrális lé nyek címû XX.
és XXI. fe je ze te ket), min den fé le jó vagy rossz, erõ sí tõ
vagy ré mí tõ asztrális ha tá sok cél pont ja lesz.

Ba rát sá got köt het a vi lág má sik vé gén lakó em be rek kel, 
tart hat, vagy hall hat elõ adá so kat, ha ta nít vány, ta lál koz -
hat más ta nít vá nyok kal, és az asztrális vi lág ál tal nyúj tott
to váb bi ké pes sé gek kel olyan prob lé má kat old hat meg,
amelyek a fi zi kai vi lág ban ne héz sé ge ket je len tet tek.

Pél dá ul egy or vos – mi köz ben a tes te al szik – meg néz -
het olyan ese te ket, ame lyek kü lö nö sen ér dek lik. Így új is -
me re te ket sze rez het, ame lyek egy faj ta in tu í ci ó ként jö het-
nek át éber tu da tá ba.

Egy ma ga san fej lett em ber nél az asztrális test – mi vel
tel je sen ren de zett és élet re kel tett – épp úgy a tu dat hor do -
zó esz kö zé vé vá lik az asztrális sí kon, mint a fi zi kai test a fi -
zi kai sí kon.
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Mi vel az asztrális vi lág a szen ve dé lyek és az ér zel mek
iga zi ha zá ja, azok, akik át ad ják ma gu kat egy ér ze lem nek,
azt a Föl dön sze ren csé re is me ret len ener gi á val és he ves -
ség gel él he tik át. Mi köz ben a fi zi kai test ben egy ér ze lem
ha tá sá nak nagy ré sze ki me rül a fi zi kai sík ra tör té nõ át vi -
tel lel, ad dig a sa ját, asztrális vi lá gá ban a tel jes erõ fel hasz -
nál ha tó. En nek kö vet kez té ben le het sé ges az asztrális
vi lágban sok kal erõ sebb sze re te tet vagy áhí ta tot érez ni,
mint a fi zi kai vi lág ban, és ép pen így a szen ve dés is olyan
erõs le het az asztrális vi lág ban, amely a min den na pi fi zi -
kai vi lág ban el kép zel he tet len.

En nek a hely zet nek egyik elõ nye az, hogy az asztrális
vi lág ban min den fáj da lom és szen ve dés ön kén tes és tel je -
sen el len õr zés alatt áll, így az ot ta ni élet sok kal könnyebb
az ér tel mes em ber nek. A fi zi kai fáj dal mat le het sé ges, de
rend kí vül ne héz az el mé vel le küz de ni, az asztrális vi lág -
ban vi szont bár ki egy pil la nat alatt meg szün tet het egy
erõs ér ze lem ál tal oko zott szen ve dést. Az em ber nek csak
az aka ra tát kell hasz nál nia, és ek kor a szen ve dés azon nal
el tû nik. Ez a ki je len tés meg döb ben tõ en hang zik, mind -
amel lett igaz, mi vel ilyen az aka rat és az elme ha tal ma az
anyag fe lett.

Ah hoz, hogy az em ber az asztrális tes té ben tel jes tu da -
tos sá got ér jen el, már nagy fo kú ha la dást kell el ér nie, ami -
kor az em ber át hi dal ta a fi zi kai és az asztrális tu dat kö zött
tá ton gó sza ka dé kot is, a nap pal és az éj sza ka szá má ra töb bé 
nem lé te zik, mi vel éle tét tö ret len fo lya ma tos sá gá ban éli.
Egy ilyen em ber szá má ra, a min den na pi ér te lem ben vett
ha lál is meg szû nik lé tez ni, mi vel fo lya ma tos tu da tos sá gát
nem csak éj jel és nap pal tart ja meg, ha nem a ha lál ka pu ján
való át lé pé se köz ben is, egé szen az asztrális sí kon el töl ten -
dõ éle te vé gé ig, amint ezt ké sõbb lát ni fog juk, ami kor a
ha lál utá ni élet tel fo gunk fog lal koz ni.

Az asztrális test ben tör té nõ uta zás nem vég te len se bes -
sé gû, de olyan gyors, hogy azt mond hat juk, a te ret és az
idõt le gyõz tük, mert bár az em ber ke resz tül ha lad a té ren,
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de olyan gyor san, hogy a tér szét vá lasz tó ké pes sé ge szin te
nem is lé te zik. Az em ber két-há rom perc alatt kör be jár -
hat ja a vi lá got.

Bár mely elég gé fej lett és mû velt em ber már tel je sen ki -
fej lesz tet te az asztrális test be li tu da tát, és tö ké le te sen ké -
pes azt egyik tu dat hor do zó ként hasz nál ni, bár sok eset ben 
nem így tesz, mert még nem vé gez te el azt a meg ha tá ro zott 
erõ fe szí tést, amely re mind ad dig szük sé ge van, amíg a szo -
kás sze rû ség ki ala kul.

Az át lag em ber ese té ben a ne héz sé get nem az je len ti,
hogy az asztrális test nem ké pes mû köd ni, ha nem az, hogy
ez a test év ez re dek alatt meg szok ta, hogy csak a fi zi kai tes -
ten ke resz tül ka pott ha tá sok hoz zák moz gás ba, ezért az
em ber nem is me ri fel, hogy az asztrális test ké pes sa ját sík -
ján önál ló an mû köd ni, az aka rat pe dig ké pes köz vet le nül
hat ni rá. Az em be rek asztrálisan „fel nem éb red tek” ma -
rad nak, mert az a szo ká suk ala kult ki, hogy az is mert fi zi -
kai rez gé se ket vár ják, ame lyek ki vált ják az asztrális tevé-
kenységüket. Ezért azt mond hat juk, hogy az asztrális sí -
kon fel éb red tek, de a leg ke vés bé sem az asztrális sík szá -
má ra, és így kör nye ze tük nek a leg jobb eset ben is csak
na gyon ha tá ro zat la nul van nak tu da tá ban.

Ami kor az em ber az egyik Mes ter ta nít vá nya lesz, ál ta -
lá ban azon nal fel ráz zák az asztrális sík be li ál má ból, és tel -
je sen tu da tá ba jut nak e sík kö rü löt te levõ té nyei, el kezd
azok ból ta nul ni, és kö zöt tük dol goz ni. Így az al vás sal töl -
tött órái már nem üre sek, ha nem ak tív és hasz nos el fog -
lalt ság gal tel nek anél kül, hogy ez a fá radt fi zi kai test
egészséges pi he né sét a leg ke vés bé is be fo lyá sol ná.

A lát ha tat lan se gí tõk címû XXVIII. fe je zet ben sok kal
rész le te seb ben fo gunk fog lal koz ni az asztrális test ben vég -
zett, gon do san meg ter ve zett és meg szer ve zett mun ká val.
Itt ki je lent het jük, hogy még mi e lõtt el ér nénk ezt a szin tet, 
már je len tõs mennyi sé gû hasz nos mun kát el le het vé gez -
ni, és ez ál lan dó an meg is tör té nik. Aki nek az el mé jé ben
el al vás kor az a ha tá ro zott szán dék van, hogy egy bi zo nyos
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mun kát el fog vé gez ni, egé szen biz to san meg is kí sér li ke -
resz tül vin ni a szán dé kát, amint meg sza ba dult fi zi kai tes -
té tõl. Ami kor azon ban el vé gez te a mun kát, va ló szí nû,
hogy ön ma gá ra irá nyu ló gon do la ta i nak köde kö rül fog ja
zár ni, ha csak hoz zá nem szok tat ja ma gát, hogy új te vé -
keny ség be fog jon, ami kor a fi zi kai agy tól kü lön vál tan mû -
kö dik. Ter mé sze te sen né hány eset ben a vá lasz tott mun ka
olyan, hogy az al vás sal töl tött idõ egé szét ki töl ti, és így az
ilyen em ber a le he tõ leg tel je sebb mér ték ben hasz no sít ja
ma gát, már amennyi re ezt asztrális fej lett sé ge meg en ge di.

Min den ki nek ki kell tûz nie min den éj jel, hogy va la mi -
lyen hasz no sat fog csi nál ni az asztrális sí kon: meg vi gasz -
tal va la kit, aki baj ban van, az aka ra tát arra hasz nál ja, hogy
erõt önt sön egy olyan ba rát ba, aki gyen ge vagy be teg, meg -
nyug tat va la kit, aki nyug ta lan vagy túl sá go san iz ga tott,
vagy va la mi ha son ló más szol gá la tot tel je sít.

Bi zo nyos mér té kû si ker tel je sen biz tos, és ha a se gí tõ
gon do san meg fi gye li, gyak ran ész lel ni fog je le ket a fi zi kai
vi lág ban az el ért meg ha tá ro zott ered mé nyek rõl.

Az em ber négy fé le mó don „éb reszt he tõ fel” asztrális
tes té ben tu da tos te vé keny ség re:

1. A fej lõ dés min den na pi fo lya ma tá ban, amely bár las -
sú, de biz tos.

2. Ön ma gá tól, mi u tán meg ta nul ta a kér dés sel kap cso la -
tos té nye ket, meg tet te a szük sé ges ál lan dó és ki tar tó erõ fe -
szí tést, hogy be lül rõl ki sö pör je a kö döt, és fo ko za to san le-
gyõz ze azt a tom pult sá got, amit meg szo kott. Ah hoz, hogy
ezt meg te hes se, el al vás elõtt el kell ha tá roz nia, hogy ami -
kor el hagy ja tes tét, meg pró bál fel éb red ni és lát ni va la mit,
vagy el vé gez ni va la mi hasz nos mun kát. Ez ter mé sze te sen
csak a fej lõ dés ter mé sze tes fo lya ma tá nak meg gyor sí tá sa.
Kí vá na tos, hogy az em ber elõ ször fej lessze ki a jó zan észt
és meg fe le lõ er köl csi tu laj don sá go kat, két ok ból: elõ ször,
ne hogy vissza él jen azok kal a ké pes sé gek kel, ame lye ket
meg sze rez het, má sod szor, ne hogy erõt ve gyen raj ta a fé le -

111

AZ  ALVÁS  ALATTI  ÉLET



lem az olyan erõk je len lét ében, ame lye ket sem meg ér te ni,
sem pe dig irá nyí ta ni nem ké pes.

3. Vé let len ese mény, vagy má gi kus szer tar tá sok tör -
vény te len hasz ná la ta a fáty lat úgy szét sza kít hat ja, hogy azt 
so ha sem le het tel je sen össze zár ni. Ilyen pél dá kat ta lá lunk
H. P. Blavatsky A Bewitched Life [Meg ron tott élet] és Lord 
B. Lytton Zanoni címû mun ká já ban.

4. Egy ba rát hat hat kí vül rõl az em bert kö rül ve võ bu -
rok ra, és fo ko za to san ma ga sabb le he tõ sé gek felé emel he ti
fel. Ezt azon ban so ha sem sza bad na meg ten ni, ha csak a ba -
rát nem tel je sen biz tos ab ban, hogy a fel éb resz ten dõ em -
ber ren del ke zik bá tor ság gal, oda adás sal és más tu laj don-
ságokkal, ame lyek szük sé ge sek a hasz nos mun ká hoz.

Az asztrális sí kon azon ban olyan nagy szük ség van se gí -
tõk re, hogy min den je lölt biz tos le het ab ban, hogy fel éb re -
dé se egy na pot sem fog kés le ked ni, ha erre kész nek lát szik.

Hoz zá te het jük, hogy ami kor ép pen egy gyer mek éb red
fel az asztrális sí kon, az asztrális test fej lõ dé se olyan gyor -
san tör té nik meg, hogy na gyon ha mar abba a hely zet be ke -
rül ezen a sí kon, amely alig van alat ta egy fel éb redt fel-
nõt té nek, és ter mé sze te sen a hasz nos ság szem pont já ból
na gyobb elõ nye van, mint a leg böl csebb, de még fel nem
éb redt em ber nek.

Azon ban mind ad dig, amíg a gyer mek-tes ten át ki fe je -
zõ dõ egó nem ren del ke zik az el tö kélt, de szeretetteli jel -
lem szük sé ges adott sá gá val, és ez vi lá go san meg nem nyil-
vánult ko ráb bi éle te i ben, ad dig egyet len ok kul tis ta sem
ven né ma gá ra azt a na gyon ko moly fe le lõs sé get, hogy fel -
éb ressze az asztrális sí kon. Ami kor le het sé ges gyer me ke -
ket fel emel ni ezen az úton, õk gyak ran a leg ha té ko nyabb
mun ká sok nak bi zo nyul nak az asztrális sí kon, és olyan
szív vel-lé lek kel ve tik ma gu kat a mun ká ba, amit cso dá la -
tos lát ni.

Mi köz ben arány lag könnyû do log fel éb resz te ni egy
em bert az asztrális sí kon, gya kor la ti lag le he tet len is mét
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el al tat ni, ki vé ve a mesmerikus be fo lyás leg ke vés bé kí vá -
na tos al kal ma zá sá val.

Az alvó és az éber élet így te hát va ló já ban egy élet nek
te kin ten dõk, al vás alatt tu da tá ban va gyunk en nek a tény -
nek, és mind ket tõ fo lya ma tos em lé ke ze té vel ren del ke -
zünk, va gyis az asztrális em lé ke zet tar tal maz za a fi zi ka it,
bár ter mé sze te sen a fi zi kai em lé ke zet nem min dig tar tal -
maz za az asztrális ta pasz ta la tok em lé két.

Az al va já rás (szomnabulizmus) nyil ván va ló an kü lön -
bö zõ mó do kon jö het lét re:

1. Az egó ké pes le het köz vet le neb bül hat ni a fi zi kai
test re, mi a latt a men tá lis és az asztrális tu dat hor do zók tá -
vol van nak. Az ilyen ter mé sze tû ese tek ben az em ber ké pes 
le het pél dá ul ver se ket írni, fest mé nye ket al kot ni, stb.,
ame lyek éber ál la po ta min den na pi ké pes sé ge it messze túl -
ha lad ják.

2. Az em ber fi zi kai tes te mû köd het au to ma ti ku san és a
meg szo kás ere jé vel, nem az em ber ál tal irá nyí tot tan. Ilyen
ese tek pél dá ul azok, ami kor szol gák az éj sza ka kö ze pén
fel kel nek és tü zet gyúj ta nak, vagy va la mely más házi te en -
dõ jü ket vég zik, ame lye ket meg szok tak, vagy ami kor az
alvó fi zi kai test bi zo nyos mér ték ben vég re hajt ja azt a gon -
do la tot, amely az el mét el al vás elõtt fog lal koz tat ta. 

3. Egy in kar ná ci ó ban levõ vagy azon kí vü li kül sõ lény
meg száll hat ja az alvó em ber tes tét, és a sa ját cél ja i ra hasz -
nál hat ja fel. Ez leg va ló szí nûb ben egy olyan em ber rel tör -
té nik meg, aki médiumitásra haj la mos, va gyis aki nek
tes tei a szo ká sos nál la záb ban kap cso lód nak össze, és így
könnyeb ben is vál nak szét. 

Az át lag em ber ese té ben az a tény, hogy az asztrális test
al vás alatt el hagy ja a fi zi kai tes tet, nem nyit utat a meg szál -
lott ság hoz, mert az egó min dig szo ros kap cso la tot tart
fenn a test tel, és gyor san vissza tér ne bár mely ilyen kí sér let 
ese tén.
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4. Egy ez zel tel je sen el len té tes ál la pot ugyan csak ha -
son ló ered ményt hoz hat lét re. Ami kor a prin cí pi u mok
vagy tes tek a szo ká sos nál szo ro sab ban kö tõd nek egy más -
hoz, az em ber ahe lyett, hogy egy tá vo li hely színt csak az
asztrális tes té ben lá to gat na meg, ma gá val vi szi a fi zi kai
tes tét is, mert nincs tel je sen szét vá laszt va tõle.

5. Az al va já rás va ló szí nû leg az em ber ben levõ kü lön bö -
zõ tu dat ré te gek bo nyo lult prob lé má já val is kap cso la tos,
ame lyek a szo ká sos kö rül mé nyek kö zött nem ké pe sek
meg nyil vá nul ni.

Az al vás alat ti élet tel szo ros ro kon ság ban van a transz,
amely azon ban mes ter sé ge sen vagy ter mé szet el le ne sen
lét re ho zott al vá si ál la pot. A mé di u mok és az ér zé ke nyek
könnye dén és ál ta lá ban ön tu dat la nul lép nek át a fi zi kai
test bõl az asztrális test be. Az asztrális test ilyen kor el vé -
gez he ti fel ada ta it, pél dá ul egy tá vo li hely szín re való uta -
zást, be nyo má sok gyûj té sét a kör nye zõ tár gyak ról, és azok
át ho za ta lát a fi zi kai test be. Egy mé di um ese té ben az aszt-
rális test eze ket a be nyo má so kat a transz ba esett fi zi kai
test se gít sé gé vel le ír hat ja, azon ban ami kor a mé di um ki -
jön a transz ból, az agy rend sze rint nem tart ja meg az így
ka pott be nyo má so kat, a meg szer zett ta pasz ta la tok nak
semmi lyen nyo ma nem ma rad a fi zi kai em lé ke zet ben.
Ese ten ként, de rit kán az asztrális test ké pes ma ra dan dó
be nyo mást gya ko rol ni a fi zi kai agy ra, és így a mé di um a
transz so rán meg szer zett is me re tek re ké pes vissza em lé -
kez ni.
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X. FEJEZET

AZ ÁLMOK

Egy do log a tu da tos ság és a te vé keny ség az asztrális
test ben, en nek az asztrális tu da tos ság nak és te vé keny ség -
nek az em lé ke ze te az agy ban vi szont tel je sen más do log. A
fi zi kai em lé ke zet meg lé te vagy hi á nya sem mi lyen ha tás sal 
nincs az asztrális sí kon a tu da tos ság ra, sem pe dig az aszt-
rális test ben való tö ké le te sen könnyed és sza bad mû kö dés
ké pes sé gé re. A va ló ság ban nem csak le het sé ges, de egy ál ta -
lán nem is szo kat lan, hogy az em ber a fi zi kai test al vá sa
alatt sza ba don és hasz no san te vé keny ked jen asztrális tes -
té ben, és még is úgy tér jen vissza a fi zi kai test be, hogy a
leg ki sebb em lé ke sincs ar ról az asztrális mun ká ról, amit
ép pen el vég zett.

A fi zi kai és az asztrális élet kö zöt ti tu da tos ság meg sza -
ka dá sa an nak a kö vet kez mé nye, hogy vagy fej let len az
asztrális test, vagy hi ány zik egy meg fe le lõ éterikus híd az
asztrális és sûrû test anya gai kö zött.

Ez a híd az atomikus anyag szo ro san szõtt há ló já ból áll,
ame lyen ke resz tül a rez gé sek nek át kell ha lad ni uk, és
amely egy fá tyol hoz ha son ló pil la nat nyi ön tu dat lan sá got
okoz az al vás és az éb ren lét kö zött.

Az egyet len mód, aho gyan az asztrális élet em lé két át
le het hoz ni a fi zi kai agy ba, az asztrális test meg fe le lõ fej lõ -
dé se és az éterikus csakrák fel éb resz té se, ame lyek egyik
fel ada ta az erõk át vi te le az asztrálisból az éterikusba. Ezen
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kí vül ak tí van kell mû köd nie az agy ala pi mi rigy nek, amely 
fó ku szál ja az asztrális rez gé se ket.

Fel éb re dés kor néha az az ér zé sünk, hogy át él tünk va la -
mit, ami rõl sem mi lyen em lé künk nem ma radt. Ez az ér zés 
azt jel zi, hogy ren del ke zünk asztrális tu da tos ság gal, csak
az agyunk nem elég gé ér zé keny, hogy fel fog ja az em lé ke -
ket. Más kor az asztrális tes té ben levõ em ber nek si ke rül
pil la nat nyi ha tást kel te nie az éterikus test más ban és a sûrû 
test ben, ami az asztrális élet re való élénk em lé ke ze tet
ered mé nyez. Ez néha szán dé ko san tör té nik, ami kor va la -
mi tör té nik, ami rõl az em ber úgy érzi, hogy em lé kez nie
kell rá a fi zi kai sí kon. Az ilyen em lék ál ta lá ban gyor san el -
tû nik, és nem le het vissza idéz ni – az em lék vissza idé zé sét
cél zó erõ fe szí tés a fi zi kai agy ban erõs rez gé se ket kelt ve
még job ban el nyom ja a fi no mabb asztrális rez gé se ket, és
így a si ker még in kább le he tet len né vá lik.

Van né hány olyan ese mény is, amely annyi ra élénk be -
nyo mást gya ko rol az asztrális test re, hogy azok egy faj ta
utó ha tás ered mé nye ként be le nyo mód nak a fi zi kai agy ba.

Más eset ben az em ber nek si ke rül het új is me re tet be le -
vés ni fi zi kai agyá ba anél kül, hogy ké pes len ne át hoz ni an -
nak em lé két is, ho gyan és hol sze rez te ezt az új is me re tet.
Erre a leg több em ber szá má ra meg szo kott pél dák, ami kor
ko ráb ban meg old ha tat lan prob lé mák meg ol dá sa hir te len
be vil lan a tu dat ba, vagy ami kor hir te len vi lá gos ság de rül
ko ráb ban ho má lyos kér dé sek re. Az ilyen ese te ket an nak
je le ként le het te kin te ni, hogy az asztrális test szer ve ze té -
ben és mû kö dé sé ben már ha la dás tör tént, de a fi zi kai test
még csak rész ben fo gé kony.

Olyan ese tek ben, ami kor a fi zi kai agy vá la szol, élénk,
éssze rû és össze füg gõ ál mok je len nek meg, mint ami lye -
nek sok em ber rel idõ rõl-idõ re elõ for dul nak.

Né hány em ber, ami kor az asztrális tes té ben van, fog lal -
ko zik az zal, hogy a fi zi kai agy vissza em lék szik-e vagy sem, 
és tíz bõl ki lenc na gyon nem sze ret vissza tér ni a tes té be.
Az asztrális vi lág ból a fi zi kai test be tör té nõ vissza té rés kor
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kü lö nös kény szer ér ze te lép fel, mint ha az em ber nek egy
nagy, vas tag ru há ba kel le ne öl töz nie. Az asztrális sí kon
való élet örö me olyan nagy, hogy hoz zá ké pest a fi zi kai élet 
egy ál ta lán nem is lát szik élet nek. So kan úgy te kin te nek a
fi zi kai test be való min den na pi vissza té rés re, mint aho -
gyan az em be rek gyak ran a mun ka hely ük re való napi be -
já rás ra. Nem utál ják ha tá ro zot tan, de nem ten nék, ha nem
len né nek rá kény sze rít ve.

Vé gül egy ma ga san fej lett és elõ re ha la dott em ber ese té -
ben ki épül az asztrális és a fi zi kai vi lá gok kö zöt ti éterikus
híd, és ez után a fi zi kai és az asztrális vi lá gok kö zött a tu dat
foly to nos sá ga tö ké le tes. Az ilyen em be rek nél az élet meg -
szû nik az em lé ke zé sek nap pa la és a fe lej té sek éj sza ká ja
len ni, he lyet te az évek so rán a tö ret len tu da tos ság fo lya -
ma tos egé szé vé vá lik.

Ese ten ként az olyan va la ki, aki nor má lis eset ben nem
em lék szik az asztrális éle té re, aka rat la nul, egy bal eset vagy 
be teg ség ered mé nye ként, vagy szán dé ko san, bi zo nyos
megha tá ro zott prak ti kák kal át hi dal hat ja a fi zi kai és
asztrális tu dat kö zöt ti sza ka dé kot, és így azon túl asztrális
tu da ta fo lya ma tos, és ezért az al vás alat ti élet em lé ke ze te
tö ké le tes lesz. Vi szont ter mé sze te sen mi e lõtt ez meg tör -
tén het, asztrális tes té ben már ki kell fej lesz te nie a tel jes
tu da tos sá got. Ami hir te len tör té nik, az csak a fi zi kai és az
asztrális kö zöt ti fá tyol szét sza kí tá sa, nem pe dig az aszt-
rális test ki fej lesz té se.

Az álom élet je len tõs mér ték ben mó do sít ha tó a men tá -
lis nö ve ke dés köz vet len ered mé nye ként. Az elme ál tal a fi -
zi kai agy ba kül dött va la mennyi im pul zus nak ke resz tül
kell ha lad nia az asztrális tes ten, és mi vel az asztrális anyag
sok kal fo gé ko nyabb a gon do lat rez gé sek re, mint a fi zi kai
anyag, eb bõl kö vet ke zik, hogy az asztrális test re gya ko rolt
ha tás is en nek meg fe le lõ en na gyobb. Így ami kor az em ber
meg sze re zi a men tá lis irá nyí tást, va gyis meg ta nul ural -
kod ni az agyon, kon cent rál ni és ak kor és úgy gon dol koz -
ni, aho gyan akar, en nek meg fe le lõ vál to zás fog be áll ni
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asztrális éle té ben, és ha an nak az élet nek az em lé ke ze tét
át hoz za a fi zi kai agy ba, ak kor ál mai élén kek ké, ma ra dan -
dók ká, éssze rûk ké, sõt ta ní tók ká vál nak.

Ál ta lá ban mi nél gya kor lot tabb a fi zi kai agy a men tá lis
test rez gé se i re való vá la szo lás ban, an nál könnyebb az al -
vás alat ti és az éber tu dat kö zöt ti sza ka dék át hi da lá sa. Az
agy nak az em ber egy re in kább en ge del mes esz kö zé vé kell
vál nia, amely az em ber aka ra tá ból jövõ im pul zu sok sze -
rint mû kö dik.

A min den na pi ese mé nyek kel kap cso la tos ál mok nem
aka dá lyoz zák az asztrális mun kát, mi vel az ál mo dás a fi zi -
kai agy ban tör té nik, mi a latt a va ló di em ber tá vol van, és
más sal fog lal ko zik. Va ló já ban nem szá mít, hogy a fi zi kai
agy mit csi nál, mind ad dig, amíg tá vol tart ja ma gát a nem -
kí vá na tos gon do la tok tól.

Amint egy álom el kez dõ dött, an nak me ne tét ál ta lá ban
nem le het meg vál toz tat ni, vi szont az álom éle tet bi zo nyos
mér té kig le het köz vet ve irá nyí ta ni. Kü lö nö sen fon tos,
hogy az utol só gon do lat, ami vel az em ber el al szik, ne mes
és fel eme lõ le gyen, mert ez adja meg az alap han got, amely
nagy mér ték ben meg ha tá roz za a be kö vet ke zõ álom ter mé -
sze tét. Egy rossz vagy er kölcs te len gon do lat rossz és er -
kölcs te len ha tá so kat és te remt mé nye ket vonz, ame lyek
vissza hat nak az el mé re és az asztrális test re, ezek pe dig
ala csony és föl di vá gya kat igye kez nek fel kel te ni.

Más részt, ha az em ber ma gas és szent dol gok hoz rög zí -
tett gon do la tok kal al szik el, au to ma ti ku san a má sok ha -
son ló erõ fe szí té sei ál tal lét re ho zott elementálokat fog
maga köré von za ni, en nek kö vet kez té ben ál mai tisz ták és
ma gasz to sak lesz nek.

Mi vel eb ben a könyv ben fõ leg az asztrális test tel és az
ah hoz szo ro san kap cso ló dó je len sé gek kel fog lal ko zunk,
nem szük sé ges meg kí sé rel nünk, hogy ki me rí tõ en vizs gál -
juk az álom-tu dat elég gé ter je del mes té má ját. Még is ah -
hoz, hogy meg mu tas suk azt a sa já tos sze re pet, me lyet az
asztrális test az álom élet ben ját szik, hasz nos lesz na gyon
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rö vi den kör vo na laz ni azo kat a fõ té nye zõ ket, ame lyek az
ál mok ke let ke zé sé ben sze re pet ját sza nak. Aki az egész
anya got akar ja rész le te sen ta nul má nyoz ni, an nak C. W
Leadbeater Dreams14 címû ki vá ló köny vét ajánl juk, amely -
bõl az aláb bi té nye ket me rí tet tük:

1. Az alsó fi zi kai agy a maga kez det le ges fél-tu da tos sá gá -
val és az zal a szo ká sá val, hogy min den in gert képi for má -
ban fe jez ki.

2. Az agy éte ri ré sze, ame lyen ál lan dó an össze füg gés te len 
ké pek áram la nak ke resz tül.

3. A vad és sür ge tõ vá gyak tól és ér zel mek tõl re me gõ
asztrális test.

4. Az Én, vagy Egó (a ka u zá lis test ben), amely bár mi -
lyen tu da ti ál la pot ban le het, a majd nem tel jes ér zé ket len -
ség tõl ké pes sé ge i nek tö ké le tes ura lá sá ig.

Ami kor az em ber el al szik, Egója még job ban vissza hú -
zó dik ön ma gá ba, és kü lön bö zõ tes te it a szo ká sos nál is sza -
ba dab ban ma guk ra hagy ja. Ezek a kü lön ál ló tes tek (1)
sok kal fo gé ko nyab bak a kí vül rõl jövõ ha tá sok ra, mint
más kor, és (2) na gyon kez det le ges sa ját tu dat tal ren del -
kez nek. En nek kö vet kez té ben bõ sé ges ok van az ál mok
lét re jöt té re, és más tes tek ben az al vás so rán szer zett ta -
pasz ta la tok nak a fi zi kai agy ban meg je le nõ za va ros em lé -
ke i re is.

Így az ilyen za va ros ál mok az aláb bi ak kö vet kez mé nyei
le het nek:

1. Egy szét szórt ké pek bõl és hi he tet len át vál to zá sok ból
álló so ro zat, ame lye ket az alsó fi zi kai agy ön tu dat lan au to -
ma ti kus mû kö dé se hoz lét re.
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2. Egy vé let len sze rû gon do la tok ból álló áram lat, amely
ke resz tül fo lyik az agy éterikus ré szén. 

3. A föl di vágy soha nem nyug vó ára da ta, amely az
asztrális test ben jön lét re, és ame lye ket va ló szí nû leg aszt-
rális ha tá sok ser ken te nek.

4. Egy fej let len Egó tö ké let len dra ma ti zá lá si kí sér le te.
5. Több, vagy va la mennyi fen ti ha tás ke ve re dé se.

A to váb bi ak ban rö vi den is mer tet jük va la mennyi álom -
tí pus alap ele me it.

1. A fi zi kai agy ál mai. Ami kor az Én al vás alatt egy idõ re
le mond az agy irá nyí tá sá ról, a fi zi kai test at tól még ren del -
ke zik bi zo nyos sa ját tom pa tu dat tal, és ezen felül a fi zi kai
test egye di sejt je i nek is van egye sí tett tu da ta. A fi zi kai tu -
dat ha tal ma az agy fe lett sok kal gyen gébb, mint az Én ha -
tal ma az agy fe lett, és emi att a tisz tán fi zi kai vál to zá sok
sok kal na gyobb mér ték ben ké pe sek hat ni az agy ra. Az
ilyen fi zi kai vál to zá sok pél dá ul a vér ke rin gé sé ben be ál ló
rend el le nes sé gek, emész té si za va rok, hõ ség, hi deg, stb.

A tom pa fi zi kai tu dat ren del ke zik bi zo nyos sa já tos sá -
gok kal:

a.) nagy mér ték ben au to ma ti ku san mû kö dik; 
b.) úgy tû nik, kép te len meg ér te ni egy gon do la tot, ha

csak nem ab ban a for má ban, amely ben maga is cse lek võ,
ezért min den, akár be lül rõl, akár kí vül rõl jövõ in ger azon -
nal fel fog ha tó ké pek ké ala kul át;

c.) elvont fo gal ma kat vagy em lé ke ket, mint olya no kat
kép te len fel fog ni, vi szont azon nal át ala kít ja el kép zelt ér -
zé ke lé sek ké;

d.) A gon do lat min den he lyi irá nya szá má ra va ló di tér -
át vi tel lé vá lik, va gyis pl. egy Kí ná val kap cso la tos futó
gondolat a tu da tot kép ze let ben azon nal Kí ná ba vi szi;

e.) Nincs meg az a ké pes sé ge, hogy meg ítél je az elõt te
meg je le nõ ké pek sor rend jét, ér té két vagy ob jek tív igaz sá -
gát, el fo gad ja mind et olyan nak, ami lyen nek azo kat lát ja,
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és soha nem le põ dik meg sem min, bár mi is tör tén jen, még
ha le he tet len és kép te len dol gok is azok;

f.) alá van ren del ve a gon do lat tár sí tás el vé nek, en nek
kö vet kez té ben az olyan ké pek, ame lyek nem tar toz nak
össze  –, ha csak nem az ál tal, hogy olyan ese mé nye ket áb -
rá zol nak, ame lyek egy más hoz kö ze li idõ ben tör tén tek –,
haj la mo sak arra, hogy ki bo goz ha tat lan zûr za var rá áll ja -
nak össze;

g.) meglepõen ér zé keny a leg cse ké lyebb kül sõ be fo lyá -
sok ra, mint a han gok vagy az érin té sek és 

h.) szin te hi he tet len mér ték ben meg na gyít ja és el tor -
zít ja azo kat.

Így a fi zi kai agy ké pes arra, hogy sok, de egy ál ta lán nem 
min den álom-je len ség ese té ben ele gen dõ zûr za vart és túl -
zást hoz zon lét re.

2. Az éterikus agy ál mai. Az éterikus agy a test al vá sa alatt 
még ér zé ke nyebb a kí vül rõl jövõ ha tá sok ra, mint a szo ká -
sos éber tu da tos ság so rán. Amíg az elme ak tí van el van
fog lal va, és így az agy tel je sen le ter helt, gya kor la ti lag tel je -
sen ér zé ket len a kí vül rõl jövõ gon do la tok fo lya ma tos ha tá -
sá ra. De ab ban a pil la nat ban, ami kor az elme ki kap csol, az
össze füg gés nél kü li ká osz ára da ta el kezd ke resz tül öm le ni
raj ta. Az em be rek óri á si több sé gé nél azok a gon do la tok,
ame lyek ke resz tül áram la nak az agyu kon, va ló já ban nem a
sa ját gon do la ta ik, ha nem más em be rek ki bo csá tott gon do -
lat fosz lá nyai. En nek kö vet kez té ben fõ leg al vás köz ben az
agy min den át vo nu ló gon do la tot, amely az alvó agyá ban
ön ma gá val né mi leg meg egye zõ va la mit ta lál, meg ra gad, és 
ma gá é vá te szi, így egy egész gon do lat sort in dít el – ezek
vé gül el tûn nek, és az össze füg gés te len, cél ta lan áram lat is -
mét el kezd az agyon ke resz tül foly ni.

Itt meg kell je gyez nünk, mint hogy a vi lág je len le gi fej -
lett sé gi szint jén va ló szí nû leg több rossz, mint jó gon do lat
le beg kö rü löt tünk, ezért a nem el len õr zött agyú em ber
nyi tott min den fé le kí sér tés re, amit azon ban el ke rül het ne
az elme és az agy irá nyí tá sá val.
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Még ha egy alvó em ber éterikus agyá ba egy má sik em -
ber szán dé kos erõ fe szí té se nem en ge di be eze ket a gon do -
lat ára mo kat, az agy ak kor sem ma rad tel je sen passzív,
ha nem las san és ál mo doz va a sa ját el múlt em lé kei tár há zá -
ból kezd ké pe ket ki ala kí ta ni ön ma ga szá má ra.

3. Az asztrális ál mok. Ezek egy sze rû en a fi zi kai test al vá -
sa so rán az asztrális test éle té vel és te vé keny sé gé vel kap -
cso la tos em lé kek a fi zi kai agy ban, ame lyek re az elõ zõ
ol da la kon már utal tunk. Egy elég gé jól fej lett em ber ese té -
ben az asztrális test min den ké nyel met len ség nél kül je len -
tõs tá vol sá gok ra ké pes el tá vo lod ni a fi zi kai test tõl, és
azokról a he lyek rõl, ame lye ket eset leg meg lá to ga tott, vagy 
azok ról az em be rek rõl, akik kel eset leg ta lál ko zott, töb bé-
ke vés bé ha tá ro zott be nyo má so kat hoz hat vissza. Mint
már mond tuk, az asztrális tes tet min den eset ben még erõ -
sen be fo lyá sol hat ja bár mely gon do lat vagy su gal lat, amely
vá gyat vagy ér zel met vált ki, bár azok nak a vá gyak nak a
ter mé sze te, ame lyek a leg könnyeb ben vál ta nak ki vá laszt
ben ne, ter mé sze te sen az em ber fej lett sé gé tõl és asztrális
tes té nek tisz ta sá gá tól függ.

Az asztrális test min dig fo gé kony az át vo nu ló gon do lat -
ára mok be fo lyá sá ra, és ami kor az elme tény le ge sen nem
irá nyít ja, ál lan dó an fel fog ja eze ket a kí vül rõl jövõ in ge re -
ket, és szor gal ma san vá la szol gat rá juk. Az al vás alatt még
en nél is könnyeb ben be fo lyá sol ha tó. En nek kö vet kez té -
ben pél dá ul az az em ber, aki tel je sen meg sem mi sí tett egy
fi zi kai vá gyat, ami ko ráb ban eset leg meg volt ben ne az al -
ko hol iránt, és így éber ál la pot ban akár ha tá ro zott un dort
is érez het vele szem ben, még is gyak ran ál mod hat ja azt,
hogy iszik, és eb ben az álom ban az al ko hol ha tá sá nak gyö -
nyö rét is át él he ti. Nap pal az asztrális test vá gya az aka rat
irá nyí tá sa alatt van, ami kor azon ban az asztrális test az al -
vás alatt fel sza ba dul, bi zo nyos mér ték ben ki ke rül az Én
ural ma alól, és va ló szí nû leg kül sõ asztrális be fo lyás ra vá la -
szol va régi szo ká sa új ból elõ jön. Ez az álom tí pus va ló szí -
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nû leg sok em ber nél ál ta lá nos, akik ha tá ro zot tan meg-
kí sér lik vágy ter mé sze tü ket az aka ra tuk irá nyí tá sa alá haj -
ta ni.

Az is elõ for dul hat, hogy va la ki al ko ho lis ta volt egyik
elmúlt éle té ben, és az asztrális tes té ben még min dig van
némi anyag, ame lyet az iszá kos ság ból ma ra dan dó, a per -
ma nens atom ban lét re ho zott rez gé sek von zot tak oda. Bár
eb ben az élet ben ez az anyag nem kel élet re, még is ál má -
ban, mi vel az Én irá nyí tá sa gyen ge, az anyag vá la szol hat a
kí vül rõl jövõ al ko ho los rez gé sek re, és az em ber azt ál mod -
ja, hogy iszik. Az ilyen ál mok – ha egy szer meg ér tet tük
azo kat – ne okoz za nak gon dot, de azért úgy kell te kin te ni
rá juk, mint fi gyel mez te té sek re, hogy az al ko hol irán ti
vágy újra fel éle dé sé nek még min dig meg van a le he tõ sé ge.

4. Az Én ál mai. Mi nél in kább meg vál to zik az asztrális
test ter mé sze te fej lõ dé se so rán, an nál na gyobb az a vál to -
zás, amely az Én ben, va gyis a ben ne la ko zó va ló di em ber -
ben vég be megy. Aki nél az asztrális test nem több, mint
egy le be gõ köd go mo lyag, an nál az Én szin te olyan mé lyen
al szik, mint a fi zi kai tes te, mi vel vak a sa ját ma ga sabb sík -
já nak be fo lyá sa i ra, és még ha va la mi  ah hoz tar to zó gon do -
lat nak si ke rül el jut nia hoz zá, mi vel al sóbb tes te it ke vés sé
vagy egy ál ta lán nem ké pes irá nyí ta ni, a ta pasz ta la tot kép -
te len lesz meg ér tet ni a fi zi kai aggyal.

Az al vók a tel jes fe le dés tõl kezd ve a tel jes asztrális tu da -
tos sá gig bár mi lyen szin ten le het nek. Ne fe led jük – amint
azt már mond tuk –, hogy még ak kor is, ha a ma ga sabb sí -
ko kon sok fon tos ta pasz ta la tunk le het, még is az Én kép te -
len le het azo kat be le vés ni az agy ba, és így vagy egy ál ta lán
sem mi lyen fi zi kai em lék sincs ró luk, vagy csak egy leg zûr -
za va ro sabb em lék.

Az Én tu da tos sá gá nak és ta pasz ta la ta i nak alap ve tõ jel -
leg ze tes sé gei – akár em lék szik rá juk az agy, akár nem – a
kö vet ke zõk:
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a.) Az Én tér- és idõ-mér té ke olyan tel je sen kü lön bö zik
at tól, amit az éb ren lé ti élet ben hasz nál, hogy szin te úgy
tû nik, mint ha sem idõ, sem tér nem lé tez ne szá má ra. Sok
ese tet is me rünk, ami kor né hány pil la nat alatt – aho gyan
az idõt mér jük – az Én olyan ta pasz ta la to kat sze rez het,
ame lyek sok éven át tar tó nak tûn het nek, ami kor az egyik
ese mény kö ve ti a má si kat tel jes és min den kö rül mény re
ki ter je dõ rész le tes ség gel.

b.) Az Én ren del ke zik az zal a ké pes ség gel vagy szo kás -
sal, hogy azon nal dra ma ti zál. Így egy fi zi kai hang vagy egy 
érin tés a szo ká sos ide gi me cha niz mus mel lõ zé sé vel köz -
vet le nül is el jut hat az Én hez a má sod perc tö re dé ke alatt,
még mi e lõtt el éri a fi zi kai agyat. A má sod perc e tö re dé ke
ele gen dõ az Én nek arra, hogy egy faj ta drá mát vagy je len -
sort hoz zon lét re, amely ah hoz az ese mény hez ve zet, és ab -
ban csú cso so dik ki, amely fel éb resz ti a fi zi kai tes tet. Az
agy össze ke ve ri a szub jek tív ál mot az ob jek tív ese -
ménnyel, és ezért úgy kép ze li, mint ha az álom be li ese mé -
nye ket tény leg át él te vol na.

Ez a szo kás azon ban úgy tû nik, azok ra az Egókra jel -
lem zõ, akik – már ami a spi ri tu a li tást il le ti – vi szony lag
még fej let le nek. Amint az Én spi ri tu á li san fej lõ dik, gyer -
mek ko ra e ked ves szó ra ko zá sa fölé emel ke dik. Az az em -
ber, aki el ér te a fo lya ma tos tu da tos sá got, annyi ra el van
fog lal va a ma ga sabb sík hoz tar to zó mun ká val, hogy erre a
dra ma ti zá lás ra sem mi lyen ener gi át nem szen tel, és így az
ál mok nak ez az osz tá lya szá má ra meg szû nik.

c.) Az Én bi zo nyos mér té kig ren del ke zik az elõ re lá tás
ké pes sé gé vel is, mi vel néha ké pes elõ re meg lát ni olyan
ese mé nye ket, ame lyek majd meg fog nak tör tén ni, vagy in -
kább meg tör tén het nek, ha csak nem tör tén nek lé pé sek a
meg aka dá lyo zá suk ra, és eze ket be le vés he ti a fi zi kai agy ba. 
Sok ilyen jós ló vagy fi gyel mez te tõ ál mot je gyez nek fel.
Né hány eset ben a fi gyel mez te tést meg szív lel he tik, a szük -
sé ges lé pé se ket meg te he tik, és így az elõ re lá tott ese mény
vagy meg vál toz tat ha tó, vagy tel je sen el ke rül he tõ.
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d.) Az Én, ami kor al vás alatt tes ten kí vül van, úgy tû -
nik, szim bó lu mok ban gon dol ko dik. Egy fo ga lom, amely -
nek ki fe je zé sé hez itt lenn sok szó ra van szük ség, egyet len
szim bo li kus kép se gít sé gé vel tö ké le te sen kö zöl he tõ vele.
Ha egy ilyen szim bo li kus gon do lat be vé sõ dik az agy ba, és
az éb ren lé ti tu dat ban vissza em lék szik rá, az elme le for dít -
hat ja azt sza vak ra, más részt az is le het sé ges, hogy csak le -
for dít ha tat la nul, szim bó lum ként jön át az agy ba, és így
za vart okoz hat. Az ilyen ter mé sze tû ál mok ban úgy tû nik,
ál ta lá ban min den em ber nek meg van a sa ját szim bó lum -
rend sze re, így pl. a víz kö ze le dõ bajt, a gyöngy könnye ket
je lent het, és így to vább.

Ha az em ber azt sze ret né, hogy hasz nos ál mai le gye nek, 
va gyis éb ren lé ti tu da tá ban ké pes le gyen an nak az elõ nyét
él vez ni, amit Énje az al vás alatt ta nul hat, en nek el éré se ér -
de ké ben bi zo nyos lé pé se ket kell ten nie.

Elõ ször is lé nye ges, hogy kö zön sé ges éb ren lé ti éle té ben 
ki ala kít sa a ki tar tó és össz pon to sí tott gon dol ko dás szo ká -
sát. Az az em ber, aki tö ké le te sen irá nyít ja gon do la ta it,
min dig pon to san tud ni fog ja, hogy mi rõl és mi ért gon dol -
ko zik, és azt is fel is me ri, hogy az agy, amely így arra van
ki ké pez ve, hogy az Én su gal ma zá sa i ra hall gas son, hasz ná -
la ton kí vül nyu ga lom ban fog ma rad ni, és nem haj lan dó
fel fog ni, vagy vá la szol ni a gon do la tok kör nye zõ óce án já -
ból ere dõ vé let len áram la tok nak. Az em ber így sok kal haj -
la mo sab bá vá lik a ma ga sabb sí kok ról ere dõ ha tá sok fel-
fo gá sá ra, ahol az in tu í ció éle sebb, a meg íté lés pe dig va ló -
dibb, mint az a fi zi kai sí kon va la ha is le het.

Alig ha szük sé ges hoz zá ten nünk, hogy az em ber nek tö -
ké le te sen ural nia kell leg alább az ala cso nyabb szen ve dé -
lye it.

Egy na gyon alap fo kú má gi kus el já rás sal az em ber ki -
zár hat ja az éterikus agyá ból a gon do la tok ro ha ná sát, ame -
lyek kí vül rõl hat nak rá. E cél ból, ami kor le fek szik alud ni,
el kell kép zel nie az au rá ját, és erõ sen akar nia, hogy an nak
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kül sõ fe lü le te egy bu rok ká vá lik, ami meg vé di a kül sõ ha -
tá sok tól. Az aura anya ga en ge del mes ked ni fog gon do la ta i -
nak, és lét re hoz za a bur kot. Ez nagy je len tõ sé gû lé pés a
kí vánt cél felé.

An nak nagy je len tõ sé gét, hogy az em ber el al vás elõt ti
utol só gon do la tát ne mes és ma gas dol gok ra rög zít se, már
em lí tet tük, ezt azok nak, akik ál mu kat irá nyí ta ni akar ják,
rend sze re sen gya ko rol ni uk kell.

Hasz nos le het, ha itt meg em lít jük a tu dat négy szint jé -
nek hin du el ne ve zé se it:

1. Jâgrat a kö zön sé ges éb ren lé ti tu dat.
2. Svapna az álom be li tu dat, amely az asztrális test ben

mû kö dik, és ké pes ta pasz ta la ta it az agy ba be vés ni.
3. Sushupti a men tá lis test ben mû kö dõ tu dat, nem ké pes 

ta pasz ta la ta it az agy ba be vés ni.
4. Turiya egy faj ta transz ál la pot, a buddhikus tu dat hor -

do zó ban mû kö dõ tu dat, amely annyi ra el kü lö nül az agy -
tól, hogy kül sõ esz kö zök kel nem le het könnyen vissza-
em lé kez ni rá.

Ezek az el ne ve zé sek azon ban csak vi szony la gos ér te -
lem ben hasz ná la to sak, és a szö veg kör nye zet nek meg fe le -
lõ en vál toz nak. Így a jâgrat egyik ma gya rá za tá ban a fi zi kai
és az asztrális sí kok össze van nak kap csol va, a hét al osz tály 
meg fe lel a négy fi zi kai anyag ál la pot nak, és a XVI. fe je zet -
ben em lí tett há rom asztrális anyag osz tály nak.

To váb bi ma gya rá za to kért A. Besant: An Introduction to
Yoga15 címû köny vét, va la mint A Study in Consciousness16

címû mun ká ját ajánl juk, ahol az éb ren lé ti tu datot úgy ha -
tá roz ta meg, mint a tel jes tu dat azon ré szét, amely a leg -
kül sõ tu dat hor do zón ke resz tül mû kö dik.
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XI. FEJEZET

A TUDAT FOLYTONOSSÁGA

Amint már lát tuk, ah hoz, hogy az em ber foly to nos tu -
dat tal lép hes sen át az egyik tu dat hor do zó já ból egy má sik -
ba, pél dá ul a fi zi ka i ból az asztrálisba vagy for dít va, szük-
séges, hogy a tes tek kö zöt ti kap cso la tok ki le gye nek fej -
leszt ve. A leg több em ber sem mit sem tud ezek rõl a kap -
cso la tok ról, és ezek nem kel tek ak tí van élet re, mi vel a
fi zi kai test csö ke vé nyes szer ve i hez ha son ló ál la pot ban
van nak. Eze ket hasz ná la tuk kal kell fej lesz te ni, és úgy kell
mû kö dés be hoz ni, hogy az em ber fi gyel mét rá juk irá nyít -
ja, és hasz nál ja az aka ra tát. Az aka rat fel sza ba dít ja és irá -
nyít ja a kundalinit, de – ha csak tel je sen el nem vég zik a
tu dat hor do zók elõ ze tes meg tisz tí tá sát – a kundalini rom -
bo ló, nem pe dig él te tõ ener gia. Ez az oka, hogy min den
ok kult ta ní tó ra gasz ko dik a meg tisz tí tás szük sé ges sé gé -
hez, mi e lõtt a va ló di jó gát al kal maz ná.

Ami kor az em ber al kal mas sá tet te ma gát arra, hogy a
kap cso lat élet re kel té sé ben se gít sé get kap jon, az ilyen se -
gít sé get ma gá tól ér te tõ dõ en, szük ség sze rû en meg kap ja
azok tól, akik ál lan dó an ke re sik a le he tõ sé ge ket, hogy se -
gít se nek a ko moly, ön zet len je lölt nek. Ez után egy na pon
azt ve szi ész re, hogy mi köz ben tel je sen éb ren van, ki csú -
szik a fi zi kai tes té tõl, és a tu da tos ság bár mi lyen meg sza ka -
dá sa nél kül sza bad nak ta lál ja ma gát. Az egyik tudathordo- 
zóból a má sik ba való át lé pés gya kor lás sal is me rõs sé és
könnyû vé vá lik. A kap cso la tok fej lesz té se át hi dal ja a fi zi -
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kai és az asztrális tu dat kö zöt ti sza ka dé kot, és így a tu dat
foly to nos sá ga tö ké le tes sé vá lik.

Így a ta nu ló nem csak azt ta nul ja meg, hogy pon to san
lás son az asztrális sí kon, ha nem azt is, hogy a lá tot tak em -
lé két pon to san for dít sa le az asztrálisból a fi zi kai agy ba.
Eh hez se gít sé gül meg ta nít ják arra, hogy tu da tát meg sza -
kí tás nél kül vi gye át a fi zi kai sík ról az asztrálisra és a men -
tá lis ra, és újra vissza, mert amíg ezt nem tud ja meg ten ni,
min dig meg van an nak a le he tõ sé ge, hogy az em lé kek rész -
ben el vesz het nek, vagy el tor zul hat nak azon üres sza ka -
szok so rán, ame lyek a kü lön fé le sí ko kon levõ tu da tos sá-
gának idõ sza ka it egy más tól el vá laszt ják. Ami kor az em ber 
tö ké le te sen meg sze rez te a tu dat át vi tel ké pes sé gét, a ta nít -
vány az zal az elõnnyel ren del ke zik, hogy va la mennyi aszt- 
rális ké pes sé gét hasz nál ni tud ja, nem csak ami kor al vás
vagy transz alatt a tes tén kí vül van, ha nem ak kor is, ami -
kor a szo ká sos fi zi kai éle te alatt tel je sen éb ren van.

Ah hoz, hogy a fi zi kai éb ren lé ti tu dat ma gá ba fog lal ja az 
asztrális tu da tot, az agy ala pi mi rigy nek to vább kell fej lõd -
nie, és az ato mok ne gye dik spirilláinak is tö ké le tes sé kell
vál ni uk.

Azon mód sze ren kí vül, amely nek se gít sé gé vel a tu dat
ugyan azon sík egyik alsíkjáról a má sik ra he lye zõ dik, pél dá -
ul az asztrális atomikusról a leg al sóbb men tá lis ra, van egy
má sik össze kap cso ló dá si vo nal is, ame lyet atomikus le rö -
vi dí tés nek le het ne vez ni.

Ha az asztrális, men tá lis, stb. sí kok atomikus alsíkjait
úgy kép zel jük el, hogy ezek egy rúd men tén egy más mel -
lett fek sze nek, ak kor a töb bi alsíkot úgy kép zel het jük el,
hogy azok a rúd ról hur kok ban lóg nak le, mint ha egy da -
rab zsi nór vol na la zán a bot köré csa var va. Így nyil ván va -
ló, hogy az em ber az egyik atomikus alsíkról a má sik ra a
rúd men tén jut hat el rö vid úton, vagy pe dig a füg gõ hur -
ko kon, ame lyek az ala cso nyabb alsíkokat jel ké pe zik, föl fe -
lé és le fe lé mo zog va.
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Gon dol ko dá sunk szo ká sos fo lya ma ta ál lan dó an az al-
sí ko kon ha lad ke resz tül/át, vi szont a láng ész fel vil la ná sai,
a vi lá gos sá got gyúj tó gon do la tok csak az atomikus alsíko-
kon jön nek ke resz tül.

Van egy har ma dik le he tõ ség is, amely sík ja ink nak a
kozmikus sí kok hoz való vi szo nyá val kap cso la tos, de ez
túlságosan ne he zen ért he tõ ah hoz, hogy egy oly mun ká -
ban tár gyal has suk, amely csak az asztrális sík kal és an nak
je len sé ge i vel szán dé ko zik fog lal koz ni.

Ter mé sze te sen a fi zi kai és az asztrális sí kok kö zöt ti tu -
dat foly to nos ság el éré se ön ma gá ban nem ele gen dõ ah hoz,
hogy vissza em lé kez zünk az el múlt éle tek re. Eh hez sok kal
ma ga sabb fej lett ség szük sé ges, amely nek ter mé sze té vel itt
nem szük sé ges fog lal koz nunk.

Az, aki ily mó don az asztrális tes te fe lett tel jes ura lom ra 
tett szert, ter mé sze te sen fi zi kai tes tét nem csak al vás alatt
hagy hat ja el, ha nem tet szé se sze rin ti idõ pont ban, és tá vo li
hely szí nek re me het el.

A mé di u mok és ér zé keny em be rek asztrális tes tü ket
ön tu dat la nul lö kik ki, ami kor transz ba es nek, de a transz -
ból való vissza té rés ál ta lá ban nem jár együtt a meg szer zett
ta pasz ta la tok agyi em lé ke ze té vel. A kép zett ta nít vá nyok
ké pe sek tu da to san ki re pí te ni asztrális tes tü ket, és tá vo li
hely szí nek re el jut ni a fi zi kai test tõl, vissza té rés kor a szer -
zett él mé nyek tel jes és rész le tes em lé két hoz va ma guk kal.

Az így ki lö kött asztrális tes tet meg lát hat ják az ér zé ke -
nyek, vagy akik vé let le nül át me ne ti leg rend el le nes ideg ál -
la pot ban van nak. Sok olyan asztrális lá to mást je gyez tek
fel, ami kor a ha lál pil la na tá hoz kö zel ál ló hal dok ló nál a kö -
zel gõ vég annyi ra meg la zí tot ta a prin cí pi u mo kat, hogy le -
he tõ vé tet te ezt a je len sé get olya nok szá má ra, akik ezt a
tet tet más kor kép te le nek vol tak meg ten ni. (Lásd ko ráb -
ban, ami kor a gon do lat for ma hoz lét re ha son ló je len sé get.)
Az asztrális test sok be teg ség ese tén is fel sza ba dul. Az
ilyen asztrális uta zá sok fel té te le a fi zi kai test tét len sé ge.
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Az, aki érti a mód ját, kis sé sû rít he ti az asztrális tes tét
úgy, hogy a kör nye zõ lég kör bõl fi zi kai anyag ré szecs ké ket
vonz bele, és így elég gé ma te ri a li zá ló dik ah hoz, hogy fi zi -
ka i lag lát ha tó vá vál jon. Ez a ma gya rá za ta an nak a sok kí -
sér tet nek, ami kor egy fi zi ka i lag je len nem levõ sze mélyt
ba rá tai kö zön sé ges fi zi kai lá tá suk kal meg lát nak.
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XII. FEJEZET

A HALÁL ÉS A

VÁGY-ELEMENTÁL

A ha lál be áll ta kor a tu dat vissza hú zó dik a sûrû fi zi kai
test bõl az éterikus test más ba egy rö vid idõ re, ál ta lá ban né -
hány órá ra, majd pe dig át lép az asztrális test be.

Így a ha lál a le vet kõ zés vagy ki hú zó dás fo lya ma tá ból
áll. Az Én, az em ber hal ha tat lan ré sze, egy más után meg -
sza ba dul kül sõ bur ka i tól, elõ ször a sûrû fi zi ka i tól, azu tán
az éterikus test más tól, majd – amint ké sõbb lát ni fog juk –
még az asztrális test tõl is.

A tény le ges ki lé pés szin te min den eset ben tö ké le te sen
fáj da lom men tes nek lát szik, még egy bor zasz tó szen ve dés -
sel járó hosszú be teg ség után is. A ha lott bé kés arc ki fe je zé -
se erõs bi zo nyí ték erre az ál lí tás ra, és leg in kább azok köz-
vetlen val lo má sán ala pul, aki ket er rõl a ha lál be áll ta után
azon nal meg kér dez tek.

A ha lál tény le ges pil la na tá ban, még ami kor hir te len
ha lál ról van is szó, az em ber az egész el múlt éle tét a leg ap -
róbb rész le te i ben meg lát ja maga elõtt el vo nul ni. Egy pil -
la nat alatt lát ja az okok tel jes lán co la tát, ame lyek éle te
alatt mû köd tek, meg lát ja, és most érti meg ön ma gát olyan -
nak, ami lyen a va ló ság ban, ön ámí tás tól és hí zel gés tõl
mentesen. El ol vas sa az éle tét, né zõ ként te kint le a küz dõ -
tér re, amit most el hagy.
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A tu dat ál la po ta köz vet le nül a ha lál pil la na ta után ál ta lá -
ban álom sze rû és bé kés. Van egy bi zo nyos ide ig tar tó ön -
tu dat lan ság is, amely le het, hogy csak né hány pil la na tig
tart, bár gyak ran né hány per cig, vagy né hány órá ig, néha
pe dig akár na po kig vagy he te kig.

A fi zi kai test és az asztrális mása kö zöt ti ter mé sze tes
von zó dás olyan, hogy a ha lál után az asztrális test más a
meg szo kás ere jé nél fog va meg tart ja meg szo kott alak ját,
en nek kö vet kez té ben az em ber fi zi kai meg je le né se a ha lál
után szin te vál to zat la nul meg ma rad. Szin te – mert te kin -
tet tel arra, hogy az asztrális anya got a gon do lat na gyon
könnyen ala kít ja, az em ber, aki a ha lál után úgy gon dol
ön ma gá ra, hogy fi a ta labb, mint ami lyen a ha lál be áll ta kor
tény le ge sen volt, va ló szí nû leg va la mi vel fi a ta labb nak fog
ki néz ni.

A ha lál után nem so ká ra a leg több eset ben fon tos vál to -
zás megy vég be az asztrális test szer ke ze té ben, ami a vágy-
elementál te vé keny sé gé nek kö vet kez mé nye.

Az asztrális test anya gá nak nagy ré sze elementál-
eszen ci á ból áll, ez az eszen cia élõ, bár nem ér tel mes, és
erre az idõ re el van sza kít va az asztrális eszen cia ál ta lá nos
tö me gé tõl. Va kon, ösz tö nö sen és ér te lem nél kül a sa ját
céljait kö ve ti, vá gya i nak ki elé gí té sé ben és fej lõ dé se elõ se -
gí té sé ben na gyon ta lá lé kony.

Az elementál-eszencia szá má ra a fej lõ dés azt je len ti,
hogy le eresz ke dik az anyag ba, a cél ja az, hogy egy ás vá nyi
monáddá vál jon. Ezért élet cél ja az, hogy olyan kö zel jus -
son a fi zi kai sík hoz, amennyi re csak tud, és a dur vább rez -
gé sek bõl olyan so kat ta pasz tal jon meg, amennyit csak
le het sé ges. Nem tud, de nem is tud hat sem mit az em ber -
rõl, aki nek asztrális tes té ben je len leg él.

Arra vá gyik, hogy meg véd je önál ló éle tét, és érzi, hogy
ezt csak az em ber rel való kap cso la ta se gít sé gé vel te he ti
meg, tu da tá ban van az em ber al sóbb ér tel mé nek, és fel is -
me ri, hogy mi nél több men tá lis anya got ké pes ma gá ba be -
ke ver ni, asztrális éle te an nál hosszabb lesz.
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A fi zi kai test ha lá la kor – mi vel tud ja, hogy sa ját önál ló
éle té nek ide je kor lá to zott, és hogy az em ber asztrális ha lá -
la hosszabb vagy rö vi debb idõn be lül be kö vet ke zik –
azért, hogy az em ber asztrális tes tét a le he tõ leg hosszabb
éle tû vé te gye, át ren de zi an nak anya gát kon cent ri kus gyû -
rûk be vagy bur kok ba úgy, hogy a leg dur vább van leg kí -
vül. A vágy-elementál szem pont já ból ez he lyes el já rás,
mert a leg dur vább anya got le het a leg to vább együtt tar ta ni 
és leg job ban az áll el len a súr ló dás nak.

Az át ren de zett asztrális tes tet Yâtanâ-nak, vagy szen ve -
dõ-test nek ne ve zik. A na gyon go nosz em ber ese té ben, aki -
nek a tes té ben a leg dur vább anyag van túl súly ban,
Dhruvam, vagy erõs test a neve.

Az asztrális test át ren de zé se a fi zi kai test asztrális má sá -
nak fe lü le tén, nem pe dig az azt kö rül ve võ to jás dad aura fe -
lü le tén tör té nik.

En nek az az ér tel me, hogy meg aka dá lyoz za az asztrális
anyag sza bad és tel jes ke rin gé sét, amely az asztrális test -
ben ál ta lá ban vég be megy. Ezen túl az em ber csak azok ra a
rez gé sek re ké pes vá la szol ni, ame lye ket asztrális tes té nek
leg kül sõ ré te ge fog fel. Így az em ber úgy szól ván egy aszt-
rális do boz ba van be zár va, mi vel csak azt ké pes lát ni és
hal la ni, ami a leg ala cso nyabb és leg dur vább sík hoz tar to -
zik.

Bár ma gas ren dû ha tá sok és gyö nyö rû gon do lat for mák
kö zött él, lé te zé sük rõl szin te sem mit nem tud, mert az
asztrális test azon ré szecs kéi, ame lyek ezek re a rez gé sek re
vá la szol ni tud ná nak, olyan hely re van nak be zár va, ahol
nem ér he tõk el.

En nek kö vet kez té ben, mi vel más em be rek asztrális tes -
té nek is csak a leg dur vább anya gát ké pes ér zé kel ni, és egy -
ál ta lán nincs tu da tá ban sa ját kor lá to zott sá gá nak, feltéte-
lezi, hogy az a má sik em ber, akit lát, csak azok kal a sze gé -
nyes tu laj don sá gok kal ren del ke zik, ame lye ket õ ész re ven -
ni ké pes.
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Mi vel csak azt ké pes lát ni és érez ni, ami a leg ala cso -
nyabb és a leg dur vább, szá má ra a kö rü löt te lévõ em be rek
bû nös ször nye te gek nek tûn nek. Ilyen kö rül mé nyek kö -
zött alig ha le het cso dál koz ni, hogy az asztrális vi lá got po -
kol nak te kin ti.

Az, hogy a vágy-elementál át ren de zi az asztrális tes tet,
sem mi lyen mó don nem be fo lyá sol ja a to jás ala kon be lü li
for ma fel is mer he tõ sé gét, bár a vég be me nõ ter mé sze tes
vál to zá sok egé szé ben arra tö re ked nek, hogy a for mát az
idõ elõ re ha la dá sá val né mi leg hal vá nyab bá és spi ri tu á li -
sabb meg je le né sû vé te gyék, ami nek oka it azon nal meg ma -
gya ráz zuk.

Az idõ elõ re ha la dá sá val a leg kül sõ bu rok fel osz lik, és
ek kor az em ber ké pes sé vá lik az asztrális sík kö vet ke zõ
ma ga sabb szint jé nek rez gé se i re vá la szol ni, így a „kö vet ke -
zõ alsíkra emel ked ni”. Ez így megy egyik alsíkról a má sik -
ra. Min den alsíkon való tar tóz ko dá sa meg fe lel az asztrális
tes té ben levõ és az adott alsíkhoz tar to zó anyag mennyi sé -
gé nek és ak ti vi tá sá nak.

Ami kor azt mond juk, hogy az em ber az egyik alsíkról a
má sik ra „emel ke dik”, egy ál ta lán nem szük ség sze rû, hogy
a tér ben mo zog jon, in kább tu da tát vi szi át az egyik szint -
rõl a má sik ra. Egy át ren de zett asztrális tes tû em ber ese té -
ben a tu dat köz pont ja a kül sõ bu rok ból a ben ne levõ
kö vet ke zõ be to ló dik át. Az em ber így fo ko za to san kö zöm -
bös sé vá lik az anyag egyik fo ko za tá nak rez gé se i vel szem -
ben, és ehe lyett egy ma ga sabb ren dû rez gé se i re vá la szol.
Így úgy lát szik, mint ha az egyik vi lág a maga je le ne te i vel
és la kó i val együtt las san el tûn ne lá tá sa elõl, míg egy má sik
vi lág kez de ne fel de ren ge ni elõt te.

Amint a bu rok ál ta lá ban fo ko za to san fel osz lik, az em -
ber úgy ta lál ja, hogy a fi zi kai tár gyak asztrális mása egy re
ho má lyo sab bá vá lik, míg a gon do lat for mák egy re job ban
élõk ké vál nak szá má ra. Ha e fo lya mat alatt idõn ként ta lál -
ko zik egy má sik em ber rel, úgy kép ze li, hogy az il le tõ jel le -
me ál lan dó an ja vul, de ez csak azért van, mert õ maga vált
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ké pes sé e jel lem ma ga sabb rez gé se i nek ész re vé te lé re. Tu -
laj don kép pen az asztrális test át ren de zé se az ál lan dó aka -
dá lya an nak, hogy az em ber iga zán és tel je sen lás sa
ba rá ta it azok asztrális éle té nek min den szint jén.

Az asztrális test át ren de zé sé nek ezt a fo lya ma tát, amely
a leg több em ber nél meg tör té nik, meg aka dá lyoz hat juk az -
zal, hogy az aka ra tunk kal el len ál lunk. Va ló já ban bár ki -
nek, aki meg ér ti az asztrális sík kö rül mé nye it, tel je sen
el le ne kell sze gül nie an nak, hogy a vágy-elementál az aszt- 
rális tes tet át ren dez ze. Így az asztrális test ré szecs kéi
össze ke ve red ve fog nak ma rad ni, mint aho gyan az élet so -
rán voltak, és en nek kö vet kez té ben az em ber ahe lyett,
hogy egy idõ re csak egyet len asztrális alsíkra len ne kor lá -
toz va, min den alsíkon sza bad ma rad asztrális tes te össze -
té tel ének meg fe le lõ en.

Az elementál, mi vel a maga sa ját sá gos fé lig ön tu dat lan
mód ján fél, meg fog ja kí sé rel ni ezt a fé lel mét át vin ni az
em ber re, aki ki zök ken ti õt az át ren de zés bõl, hogy meg -
aka dá lyoz za te vé keny sé gé ben. Ez az egyik oka, ami ért
olyan hasz nos, hogy eze ket a dol go kat már ha lá lunk elõtt
is mer jük.

Ha az át ren de zõ dés vagy bu rok kép zõ dés már meg tör -
tént, még min dig le het sé ges, hogy ezen ál la po tot meg tör je
va la ki, aki se gí te ni akar az em be ren, és így az em ber sza -
bad dá vá lik az egész asztrális sí kon való mun ká ra, ahe -
lyett, hogy csak egy szint re len ne kor lá toz va.
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XIII. FEJEZET

A HALÁL UTÁNI ÉLET

ALAPELVEI

Nem le het na gyon erõ sen ra gasz kod ni ah hoz, hogy az
em ber ben a ha lál be áll tá val hir te len vál to zás megy vég be.
Ép pen el len ke zõ leg, az em ber ha lá la után pon to san
ugyanaz ma rad, mint an nak elõt te volt, ki vé ve, hogy töb bé 
nincs fi zi kai tes te. Ugyan az az ér tel me, ugyan az a be ál lí -
tott sá ga, ugyan azok az eré nyei és bû nei, a fi zi kai test el -
vesz té se nem te szi kü lön bö zõb bé má sok tól, mint egy
ka bát le ve té se. Egyéb ként is azok kö zött a kö rül mé nyek
kö zött ta lál ja ma gát, ame lye ket sa ját gon do la tai és vá gyai
már meg te rem tet tek szá má ra. Nem lé te zik olyan, mint kí -
vül rõl jövõ ju ta lom vagy bün te tés, csak an nak a je len le gi
ered mé nye, amit sa ját maga tett, mon dott és gon dolt, amíg 
a fi zi kai vi lág ban élt.

Aho gyan a ha lál utá ni asztrális élet le írá sá val ha la dunk
elõ re, fel fog juk is mer ni, hogy a va ló di té nyek je len tõs
pontossággal meg egyez nek a ka to li ku sok pur ga tó ri u má -
val és a gö rö gök Hádésszel vagy al vi lág gal kap cso la tos el -
kép ze lé sé vel.

A ha lál ál ta lá nos ki egyen lí tõ ként való köl tõi el kép ze lé -
se csak tu dat lan ság ból szü le tett ab szur di tás, mert va ló já -
ban a fi zi kai test el vesz té se a leg több eset ben sem a jel-
lemben, sem az ér te lem ben sem mi lyen vál to zást nem
okoz, ezért az úgy ne ve zett ha lot tak kö zött is ép pen oly sok 
ér te lem be li kü lönb ség van, mint az élõk kö zött.
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Az elsõ és leg fon to sabb tény, amit meg kell ér te nünk,
hogy a ha lál után nem va la mi fur csa élet kö vet ke zik, ha -
nem a je len le gi fi zi kai élet foly ta tá sa, de bi zo nyos meg vál -
to zott fel té te lek kö zött.

Annyi ra így van ez, hogy ami kor az em ber elõ ször ér ke -
zik az asztrális sík ra a fi zi kai ha lál után, nem min dig is me -
ri fel, hogy meg halt, és még ak kor is, ami kor rá jön, hogy
mi tör tént vele, nem min dig érti meg el sõ re, hogy az aszt-
rális vi lág mi ben kü lön bö zik a fi zi ka i tól.

Né hány eset ben az em be rek azt a tényt, hogy még min -
dig tu da tuk nál van nak, tel jes bi zo nyí ték nak te kin tik,
hogy nem hal tak meg, és ez így van a lé lek hal ha tat lan sá -
gá ban való, sok szor han goz ta tott hite el le né re.

Ha az em ber ko ráb ban soha nem hal lott az asztrális sík
éle té rõl, va ló szí nû leg töb bé-ke vés bé össze za var ják azok a
tel je sen vá rat lan kö rül mé nyek, ame lyek kö zött ma gát ta -
lál ja. Vé gül el fo gad ja eze ket a kö rül mé nye ket, ami ket nem 
ért, és szük sé ges nek és el ke rül he tet len nek tart ja azo kat.

Szét néz ve az új vi lág ban, elsõ pil lan tás ra va ló szí nû leg
na gyon ke vés kü lönb sé get lát, és fel té te le zi, hogy ugyan ar -
ra a vi lág ra te kint, mint ko ráb ban. Amint már lát tuk, az
asztrális anyag min den fo ko za tát vonz za a fi zi kai anyag
meg fe le lõ fo ko za ta. Ezért ha úgy kép zel jük, hogy a fi zi kai
vi lág meg szûnt lé tez ni, anél kül, hogy bár mi lyen más vál -
to zás tör tént vol na, an nak tö ké le tes má so la tát még min dig 
meg ta lál juk az asztrális anyag ban. En nek kö vet kez té ben
az asztrális sí kon lévõ em ber még min dig lát ja a meg szo -
kott fa la kat, bú to ro kat, em be re ket, stb., és a leg sû rûbb
asztrális anyag tí pus a ko ráb bi val meg egye zõ tisz ta sá gú
körvo na la kat te remt. Ha azon ban ala po sab ban meg vizs -
gál ná eze ket a tár gya kat, azt ész lel né, hogy min den ré -
szecs ke lát ha tó an gyors moz gás ban van, ahe lyett, hogy
csak lát ha tat la nul mo zog ná nak, mint a fi zi kai sí kon te -
szik. Azon ban – aho gyan ezt né há nyan gon do san meg fi -
gyel ték – aki meg hal, elõ ször gyak ran ész re sem ve szi,
hogy bár mi lyen vál to zás is tör tént vele. Így so kan, kü lö -
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nö sen a nyu ga ti or szá gok ban, ne he zen hi szik el, hogy
meg hal tak, egy sze rû en azért, mert még min dig lát nak,
hal la nak, érez nek és gon dol kod nak. A tör tén tek meg ér té -
se va ló szí nû leg fo ko za to san kezd fel de ren ge ni, amint az
em ber fel is me ri, hogy bár lát hat ja ba rá ta it, de nem tud
min dig érint kez ni ve lük. Néha be szél hoz zá juk, és úgy tû -
nik, nem hall ják, meg pró bál ja meg érin te ni õket, és azt ta -
lál ja, hogy nem tud hat ni rá juk. Sõt, egy idõ re azt is
el hi te ti ma gá val, hogy ál mo dik, mert más kor, ami kor ba -
rá tai al sza nak, tö ké le te sen ész re ve szik, és be szél nek vele,
mint régen.

Majd fo ko za to san kez di fel is mer ni a je len le gi éle te és
azon éle te kö zöt ti kü lönb sé ge ket, ame lyet a fi zi kai vi lág -
ban élt. Pél dá ul ha ma ro san úgy ta lál ja, hogy min den fáj -
da lom és fá radt ság meg szûnt szá má ra. Arra is rá jön, hogy
az asztrális vi lág ban a vá gyak és a gon do la tok lát ha tó for -
má ban fe je zõd nek ki, bár ezek leg in kább a sík fi no mabb
anya gá ból áll nak. Aho gyan éle te ha lad to vább, ezek egy re
in kább nyil ván va lók ká vál nak.

Mi több, bár az asztrális sí kon levõ em ber ál ta lá ban
nem ké pes lát ni ba rá tai fi zi kai tes te it, lát hat ja és lát ja is az
asztrális tes tü ket, en nek kö vet kez té ben is me ri ér zé se i ket
és gon do la ta i kat. Így szük ség sze rû en nem lesz ké pes fi zi -
kai éle tük ese mé nye it rész le te i ben is kö vet ni, vi szont
azonnal fel is mer olyan ér zé se ket, mint a sze re tet, a gyû lö -
let, a fél té keny ség vagy irigy ség, mert azok ba rá tai aszt-
rális tes tén ke resz tül fe je zõd nek ki.

Így, bár az élõk gyak ran azt fel té te le zik, hogy „el vesz -
tet ték” a ha lot tat, a ha lot tak egy pil la na tig sin cse nek ab -
ban a hit ben, hogy el vesz tet ték az élõ ket.

Va ló já ban a ha lál után az asztrális tes té ben élõ em bert
sok kal könnyeb ben és mé lyeb ben be fo lyá sol ják a fi zi kai
vi lág be li ba rá tai ér zel mei, mint ami kor a föl dön volt, mert 
nincs fi zi kai tes te, amely tom pí ta ná ér zé ke lé sét.

Az asztrális sí kon lévõ em ber ál ta lá ban a tár gyak nem
tel jes asztrális má sát lát ja, csak azt a ré szét, amely ah hoz az 
adott alsíkhoz tar to zik, ame lyen ab ban a pil la nat ban él.
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Sõt az em ber nem min dig is me ri fel biz ton ság gal egy fi -
zi kai test asztrális má sát, még ami kor lát ja is azt. Ál ta lá ban 
je len tõs gya kor lat ra van szük sé ge, mi e lõtt tisz tán azo no sí -
ta ni tud ná a tár gya kat, és min den kí sér le te, hogy azok kal
fog lal koz zon, könnyen meg bíz ha tat lan és bi zony ta lan
eredményt ad. En nek pél dá i val gyak ran ta lál ko zunk a kí -
sér tet jár ta há zak ban, ahol kõ do bá lás és fi zi kai tár gyak bi -
zony ta lan és ügyet len moz ga tá sa tör té nik.

Gyak ran mi vel a ha lott nem jön rá, hogy nem kell dol -
goz nia egy élõ ért, en nie, alud nia, stb., az em ber a ha lá la
után foly tat hat ja az étel el ké szí tést és el fo gyaszt hat ja a tel -
je sen kép ze le te ál tal te rem tett éte le ket, sõt akár há zat is
épít het ma gá nak, hogy ab ban lak jon. Fel je gyez ték egy
em ber ese tét, aki kõ rõl kõre épí tett ma gá nak egy há zat, és
min den kö vet kü lön-kü lön te rem tett meg sa ját gon do la ta -
i val. Ter mé sze te sen ugyan ez zel az erõ fe szí tés sel egy szer re
az egész há zat is meg te remt het te vol na. Vé gül meg ér tet ték 
vele, hogy mi vel a kö vek nek nincs sú lyuk, a fi zi kai sík ál -
la po ta i tól el té rõ kö rül mé nyek kö zött van, és így vet ték rá
to váb bi ku ta tá sok ra.

Eh hez ha son ló an, az em ber, aki nek az asztrális élet kö -
rül mé nyei újak, egy szo bá ba való be- és ki lé pé sét to vább ra
is az aj tón vagy az ab la kon ke resz tül foly tat hat ja, és nem
jön rá, hogy a fa la kon ép pen olyan könnye dén me het ke -
resz tül. Ugyan ezért jár hat a föl dön, noha épp úgy re pül -
het ne is a le ve gõ ben.

Az az em ber, aki már a föl di éle te alatt ol va sott ró luk
vagy más ho gyan is mer ke dett meg az asztrális élet ál ta lá -
nos kö rül mé nye i vel, ter mé sze te sen a ha lál után töb bé-ke -
vés bé is me rõs nek ta lál ja ezt a vi lá got, és en nek kö vet-
keztében nem kell a fe jét tör nie, hogy mit kezd jen ma gá -
val.

Még az e té má val fog lal ko zó ok kult ta ní tás ér tel mes
meg íté lé se is – amint a ta pasz ta lat bi zo nyít ja – rend kí vül
elõ nyös az em ber re a ha lál után, sõt az is ko moly elõnyt je -
lent, ha az em ber már hal lott va la mit az asztrális élet kö -
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rül mé nye i rõl, ak kor is, ha eze ket a ta ní tá so kat a sok hipo-
té zis egyi ké nek te kin tet te, és töb bet nem is tö rõ dött ve lük. 
Má sok ese té ben, akik az asztrális vi lág gal kap cso la tos is -
me re te ik ben nem ilyen sze ren csé sek, az a leg jobb mód -
szer, ha szem ügy re ve szik hely ze tü ket, és igye kez nek
megér te ni az elõt tük álló élet ter mé sze tét, és azt, ho gyan
te he tik azt a leg hasz no sab bá. Ezen felül jól te szik, ha va la -
mi lyen ta pasz talt ba rát tal be szél get nek er rõl a kér dés rõl.

A fent le írt élet kö rül mé nyei al kot ják a kâmalokát, szó
sze rint a kâma vagy a vágy vi lá gá nak he lyét, a sko lasz ti kus 
te o ló gia Limbuszát. Ál ta lá ban a kâmaloka ki fe je zés azt a
he lyet je len ti, ame lyet ér tel mes és fé lig ér tel mes lé nyek
né pe sí te nek be. Sok fé le tí pu sú és ala kú élõ lény to long itt,
ame lyek annyi ra el tér nek egy más tól, mint aho gyan egy
fû szál kü lön bö zik egy tig ris tõl, vagy a tig ris az em ber tõl,
és ter mé sze te sen az el hunyt em be ri lé nye ken kí vül sok
más lény is él itt. (Lásd a XIX – XXI. fe je ze tek ben) Át hat -
ja a fi zi kai vi lá got, az pe dig az asztrálist, de mi vel a két vi -
lág anya gá nak ál la po tai kü lön böz nek egy más tól, együtt
lé tez nek anél kül, hogy bár me lyik vi lág lé nye i nek tu do má -
suk len ne a má sik vi lág lé nye i rõl. A két vi lág la kói egy más
je len lé té rõl csak rend el le nes kö rül mé nyek kö zött ve het -
nek tu do mást.

Így a kâmaloka nincs el kü lö nít ve meg ha tá ro zott hely -
szín ként, csak a hoz zá tar to zó lé nyek tu dat ál la po tai vá -
lasztják el az asztrális sík töb bi ré szé tõl. Ezek a lé nyek
olyan em be ri lé nyek, akik már le ve tet ték a sûrû és az éte ri- 
kus tes tet, de akik még nem sza ba dul tak meg a kâmától,
va gyis a szen ve dély- és ér zel mi ter mé sze tük tõl. Ezt az ál la -
po tot pretalokának is ne ve zik, mi vel a preta olyan em be ri
lény, aki el vesz tet te ugyan fi zi kai tes tét, de ál la ti ter mé sze -
té nek öl tö zé ke még ter he li.

A kâmalokai ál la pot az asztrális sík min den egyes al osz -
tá lyá ban meg ta lál ha tó.

A ha lál ka pu ján át lé põk elõ ször ko mo lyan za vart ál la -
po tá ban van nak, egye sek pe dig meg van nak ré mül ve.
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Ami kor szem be ke rül nek azok kal a gon do lat for mák kal,
ame lye ket õk és a hoz zá juk ha son lók te rem tet tek meg szá -
za do kon ke resz tül – egy sze mé lyes ör dög, egy ha ra gos, és
ke gyet len is ten ség és az örök bün te tés gon do la ta i val –
gyak ran es nek a fé le lem szá nal mas ál la po tá ba, és hosszú
idõt tölt het nek he ves men tá lis szen ve dés sel, mi e lõtt meg -
sza ba dul ná nak az ilyen buta és tel je sen ha mis el kép ze lé -
sek tõl.

Az igaz ság ér de ké ben meg kell em lí te ni, hogy ez a ször -
nyû rossz csak az úgy ne ve zett pro tes táns fe le ke ze tek kö -
zött ve szi fel leg el túl zot tabb for má ját. A nagy ró mai kato-
likus egy ház a pur ga tó ri um mal kap cso la tos ta ní tá sa i val
sok kal job ban meg kö ze lí ti az asztrális sík he lyes fel fo gá -
sát. Is ten fé lõ hí vei min den eset re fel is me rik, hogy az az ál -
la pot, ami ben rö vid del a ha lál után ta lál ták ma gu kat, csak
ide ig le nes, a fel ada tuk pe dig az, hogy erõs spi ri tu á lis tö -
rek vés sel meg pró bál ja nak ab ból ki emel ked ni, ami lyen
gyor san csak tud nak. Eköz ben min den szen ve dést, ami
ér he ti õket, úgy fo gad nak, mint ami re jel lem be li fo gya té -
kos sá ga ik csök ken té se ér de ké ben szük sé gük van, mi e lõtt
ma ga sabb és ra gyo góbb ré gi ók ba lép het né nek.

Így meg ért jük, hogy bár az em be re ket a val lá suk nak
meg kel lett vol na ta ní ta nia, hogy mit vár ja nak, és ho gyan
él je nek az asztrális sí kon, a leg több eset ben ez nem tör té -
nik meg. En nek kö vet kez té ben jó sok ma gya rá zat ra van
szük ség ar ról az új vi lág ról, amely ben ma gu kat ta lál ják. A
ha lál után azon ban – épp úgy, mint an nak elõt te is – csak
ke ve sen van nak, akik ér tel me sen kö ze lí tik meg a fej lõ dés
té nyét, és akik né mi leg meg ér tik a hely ze tü ket, tud ják,
hogy mi a leg jobb te en dõ. Ma nap ság sok em ber – „élõk” és 
„hol tak” egy aránt – fog lal ko zik az zal, hogy tö rõd jön és se -
gít sen azok nak, akik a ha lál utá ni élet va ló di ter mé sze té -
vel kap cso lat ban tu dat lan ság ban hal tak meg. (Lásd a Lát-
ha tat lan se gí tõk címû XXVIII. fe je ze tet.) Saj nos azon ban,
aho gyan a fi zi kai sí kon is, úgy az asztrális sí kon is a tu dat -
la nok csak rit kán ké szek arra, hogy hasz nát ve gyék a böl -
csek ta ná csá nak vagy pél dá já nak.
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Egy olyan em ber szá má ra, aki fi zi kai ha lá la elõtt már
meg is mer ke dett az asztrális sík éle té nek va ló di kö rül mé -
nye i vel, en nek az élet nek az egyik leg kel le me sebb jel leg -
ze tes sé ge a nyu ga lom és a tel jes meg sza ba du lás a kény-
szerítõ lét szük ség le tek tõl, mint pél dá ul az evés és az ivás,
ame lyek meg ne he zí tik a fi zi kai éle tet. Az asztrális sí kon
az em ber va ló ban sza bad, sza ba don te he ti azt, amit sze ret,
és az zal töl ti ide jét, ami vel akar ja.

Amint már em lí tet tük, az, aki fi zi ka i lag meg halt, fo lya -
ma to san vissza hú zó dik ön ma gá ba. A tel jes élet és ha lál
ciklusát így egy el lip szis hez le het ha son lí ta ni, amely nek
csak a leg ala cso nyabb ré sze nyú lik le a fi zi kai vi lág ba. A
cik lus elsõ ré sze alatt az Én le nyú lik az anyag ba, az ív köz -
pont ja meg kell egyez zen a fi zi kai élet kö ze pé vel, ami kor
az Én erõi ki me rül nek a ki fe lé ára dás ban, és el kez dõ dik a
vissza hú zó dás hosszú fo lya ma ta.

Így min den fi zi kai testetöltést úgy le het te kin te ni,
mint az Én – aki nek lak he lye a men tá lis sík ma ga sabb ré -
sze – ki he lye zé sét ki fe lé, az al sóbb sí kok ba. Az Én a lel ket
ki he lye zi, mint ha egy be fek te tés len ne, és azt vár ja, hogy
be fek te té sét ta pasz ta la tok kal gaz da gab ban ve szi majd
vissza, amelyek majd új tu laj don sá go kat fej lesz te nek ki
ben ne.

A ha lál utá ni élet asztrális sí kon el töl tött ré sze ezért ha -
tá ro zot tan az Én felé való vissza hú zó dás idõ sza ka. A fi zi -
kai élet utol só ré sze alatt egy re ke ve seb bet kell az em ber
gon do la ta i nak és ér dek lõ dé sé nek csak a fi zi kai dol gok ra
irá nyul nia, ha son ló kép pen az asztrális élet so rán egy re ke -
ve sebb fi gyel met kell szen tel nie az al sóbb asztrális anyag -
nak, ami bõl a fi zi kai tár gyak mása áll, és a ma ga sabb
tí pu sú anyag gal kell fog lal koz nia, amely bõl a vágy- és a
gon do lat for mák áll nak. Nem is annyi ra tér be li hely ze tét
vál toz tat ja meg (bár rész ben ez is igaz, lásd a XIV. fe je ze -
tet), mint in kább ér dek lõ dé se köz pont ját he lye zi át. Ezért
azu tán az el ha gyott fi zi kai vi lág asztrális mása fo ko za to san 
el hal vá nyul, és éle te egy re in kább a gon do lat vi lág ban való
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élet té vá lik. Vá gyai és ér zé sei még meg ma rad nak, en nek
kö vet kez té ben – ami an nak a kész ség nek tud ha tó be,
amellyel az asztrális anyag vá gya i nak és gon do la ta i nak en -
ge del mes ke dik – az õt kö rül ve võ for mák igen nagy mér -
ték ben a sa ját ér zel me it fog ják ki fe jez ni, ame lyek ter mé-
szete ha tá roz za meg el sõ sor ban, hogy éle te bol dog vagy
szo mo rú lesz-e.

Bár eb ben a könyv ben nem fog lal ko zunk a ha lál utá ni
élet azon ré szé vel, ame lyet a „mennyei vi lág ban”, va gyis a
men tá lis sí kon töl tünk el, azért, hogy tel je sen meg ért sük,
mi tör té nik az asztrális sí kon az asztrális test tel, szem elõtt 
kell tar ta nunk, hogy az asztrális élet leg in kább egy köz be -
esõ szint az élet és a ha lál tel jes cik lu sá ban, elõ ké szü let a
men tá lis sík be li élet re.

Amint már lát tuk, a fi zi kai ha lál után ha ma ro san az
asztrális test fel sza ba dul, a tu dat né zõ pont já ból ki fe jez ve a
kâma-manasz sza bad dá vá lik. Eb bõl az alsó manasz azon
ré sze, amely nincs ki bo goz ha tat la nul össze ga ba lyod va a
kâmával, fo ko za to san fel sza ba dul, és ma gá val vi szi azo kat
a ta pasz ta la ta it, ame lyek al kal ma sak arra, hogy a fel sõ
mentális test fel dol goz za azo kat.

Eköz ben az alsó manasz azon ré sze, amely még min dig
a kâmába be le ga ba lyod va ma rad, az asztrális test nek egy -
faj ta za va ros tu da tos sá got ad az ép pen le zárt élet ese mé -
nye i nek tö re dé kes em lé ke ze té vel. Ha az ér zel mek és a
szen ve dé lyek erõ sek vol tak, a men tá lis al ko tó rész pe dig
gyen ge, ak kor az asztrális test na gyon erõ tel je sen ener gi -
kus lesz, és je len tõs ide ig fenn ma rad az asztrális sí kon.
Nagy fo kú tu da tos sá got is fog mu tat ni a vele össze ke ve re -
dett men tá lis anyag kö vet kez té ben. Más részt vi szont, ha
az ép pen be zá rult föl di éle tet in kább a gon dol ko dás és a
tisz ta ság jel le mez te, mint a szen ve dély, ak kor az asztrális
test ala csony ener gia szin tû lesz, csak az em ber hal vány ár -
nyé ka lesz, és vi szony lag gyor san szét osz lik és meg sem mi -
sül.
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XIV. FEJEZET

A HALÁL UTÁNI ÉLET

RÉSZLETEI

Az em ber asztrális éle té nek kö rül mé nye i re te kin tet tel
két fõ té nye zõt kell fi gye lem be ven ni:

1. An nak az idõ nek a hosszát, ame lyet egy adott alsíkon
el tölt.

2. Tu da tos sá gá nak mér té két ezen az alsíkon.

Az idõ tar tam hossza az eh hez az alsíkhoz tar to zó anyag
mennyi sé gé tõl függ, ame lyet fi zi kai éle te alatt be épí tett az
asztrális tes té be. Szük ség sze rû en ad dig fog ezen az alsíkon 
ma rad ni, amíg az an nak meg fe le lõ anyag ki nem hul lik az
asztrális tes té bõl.

Amint már lát tuk, a fi zi kai élet alatt az ön ma gá nak fel -
épí tett asztrális test mi nõ sé gét köz vet le nül szen ve dé lyei,
vá gyai és ér zel mei, köz vet ve pe dig gon do la tai, va la mint fi -
zi kai szo ká sai – étel, ital, tisz ta ság, mér ték le tes ség, stb. –
ha tá roz zák meg. Egy nyers és dur va asztrális test – ame lyet 
egy nyers és dur va élet hoz lét re – azt ered mé nye zi, hogy
az em ber csak az ala csony asztrális rez gé sek re lesz fo gé -
kony, és így a ha lál után az asztrális test hosszú és las sú fel -
osz lá sá nak fo lya ma ta alatt az asztrális sík kal össze köt ve
ta lál ja ma gát.

Más részt egy fi nom asztrális test – ame lyet egy tisz ta és
fi nom élet hoz lét re – azt ered mé nye zi, hogy az em ber nem 
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lesz fo gé kony az asztrális vi lág ala csony ren dû és dur va
rez gé se i re, csak an nak ma gas ren dû ha tá sa i ra, en nek kö -
vet kez té ben a ha lál utá ni éle té ben sok kal ke ve sebb ne héz -
ség ben lesz ré sze, és fej lõ dé se gyor san és könnyen fog
to vább foly ni.

A tu da tos ság mér té ke at tól függ, hogy fi zi kai éle te so rán
az adott alsík anya gát mi lyen szin ten kel tet te élet re és
hasz nál ta fel.

Ha a föl di élet so rán sza bad já ra en ged jük az ál la ti ter -
mé sze tet, és meg en ged jük fék te len ke dé sét, ha az ér tel mi
és spi ri tu á lis ré sze ket el ha nya gol juk vagy el fojt juk, ak kor
az asztrális- vagy vágy test a ha lál után hosszú ide ig meg
fog ma rad ni.

Más részt, ha a föl di élet so rán le gyõz zük és meg fé kez -
zük a vá gyat, ha meg tisz tít juk és ki ké pez zük a fel sõ ter mé -
szet szol gá la tá ra, ak kor az asztrális test ke vés ener gi á val
ren del ke zik, így gyor san szét osz lik és el tû nik.

Az át lag em ber azon ban ha lá la elõtt egy ál ta lán nem sza -
ba dul meg min den al só ren dû vágy tól, en nek kö vet kez té -
ben hosszú ide ig tar tó, töb bé-ke vés bé tel jes tu da tos sá gú
éle tet kell el töl te ni az asztrális sík kü lön bö zõ alsíkjain,
amíg a lét re ho zott erõk ki me rí tik ma gu kat, és így sza ba -
don en ge dik a fel sõbb Ént.

Az ál ta lá nos alap elv az, hogy ami kor az asztrális test egy 
sík irán ti von zó dá sát ki elé gí tet te, dur vább ré szecs ké i nek
nagy ré sze ki hul lik, és a lé te zés va la mi vel ma ga sabb szint -
jé hez kap cso lód va ta lál ja ma gát. Úgy ne ve zett faj sú lya ál -
lan dó an csök ken, így ál lan dó an fel fe lé emel ke dik a sû rû-
bõl a könnyebb ré teg be, és csak ak kor áll meg út já ban, ha
egy idõ re pon to san egyen súly ba ke rül.

Az asztrális vi lág bár mely adott alsíkján len ni annyit je -
lent, hogy az em ber ki fej lesz tet te az asztrális tes té ben levõ
azon ré szecs kék ér zé keny sé gét, ame lyek eh hez az alsíkhoz 
tar toz nak. Az asztrális sí kon tö ké le tes lá tás sal ren del kez ni 
azt je len ti, hogy az em ber az asztrális test min den ré szecs -
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ké jé ben ki fej lesz tet te az ér zé keny sé gét, és így egyi de jû leg
az összes alsík lát ha tó.

Az, aki jó és tisz ta éle tet élt, aki nek leg erõ sebb ér zel mei
és tö rek vé sei ön zet le nek és spi ri tu á li sak vol tak, nem fog
von zód ni az asztrális sík hoz, és ha tel je sen ma gá ra ma rad,
ke vés olyat ta lál, ami a sí kon tart ja, vagy cse lek vés re ösz -
tön zi, még itt tar tóz ko dá sá nak vi szony lag rö vid idõ sza ka
alatt is. Föl di szen ve dé lye it a föl di éle te alatt meg fé kez te,
aka rat ere jét pe dig ma ga sabb csa tor nák ba irá nyí tot ta, az
al sóbb ren dû vá gyak nak az asztrális sí kon ki me rí ten dõ
energiájuk csak ke vés van. Ezért itt tar tóz ko dá sa na gyon
rö vid lesz, és a leg va ló szí nûbb, hogy álom sze rû en, fé lig
ön tu dat la nul éli át, amíg csak mély álom ba nem me rül,
ami so rán ma ga sabb prin cí pi u mai vég le ge sen meg sza ba -
dul nak asztrális tes té tõl, és be lép nek a mennyei vi lág üd -
vö zült éle té be.

Még szak sze rûb ben ki fe jez ve, a manasz a föl di élet alatt
meg tisz tít ja a kâmát, amellyel össze van fo nód va, és így
ami a ha lál után meg ma rad a kâmából, az egy sze rû ma ra -
dék, ami tõl a vissza hú zó dó Én könnyen meg sza ba dul. Az
ilyen em ber ezért ke vés tu da tos ság gal fog ren del kez ni az
asztrális sí kon.

Az is le het sé ges, hogy va la ki nek az asztrális tes té ben
elõ zõ éle tei ered mé nye ként sok dur va asztrális anyag van.
Még ak kor is, ha úgy nõtt fel és úgy élte éle tét, hogy nem
kel tet te élet re ezt a dur va anya got, ab ból so kat ki dob ha -
tott, és fi no mabb anya gok kal he lyet te sít het te, még min -
dig jó sok meg ma rad ha tott ab ból. En nek kö vet kez té ben
az em ber nek egy ide ig az asztrális sík egyik ala csony szint -
jén kell ma rad nia, amíg csak az egész dur va anyag ki nem
hul lik. Mi vel azon ban a dur va anyag nem volt élet re kelt -
ve, az em ber csak ke vés sé lesz tu da tos, és itt tar tóz ko dá sa
alatt gya kor la ti lag alud ni fog.

Van egy kri ti kus pont ként is mert ál la pot az anyag min -
den hal maz ál la pot-pár ja kö zött. A je get egy pon tig le het
me le gí te ni, ahol a leg ki sebb hõ emel ke dés már fo lyé -
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konnyá vál toz tat ja, a vi zet egy pon tig le het me le gí te ni,
ahol a leg cse ké lyebb hõ emel ke dés is gõz zé vál toz tat ja.
Ugyan úgy az asztrális anyag min den hal maz ál la po tát oly
fi nom sá gú pont ra le het emel ni, hogy bár mi lyen to váb bi
fi no mí tás a kö vet ke zõ ma ga sabb hal maz ál la pot ba vál toz -
tat ja át. Ha az em ber ezt az asztrális tes té ben levõ min den
hal maz ál la pot tal meg te szi úgy, hogy az anyag a le he tõ leg -
fi no mabb fok ra meg tisz tul, ak kor a szét bon tó erõ elsõ
érin té se meg tö ri an nak ko hé zi ó ját, és ere de ti ál la po tá ba
old ja fel, sza bad dá te szi, hogy azon nal át me hes sen a kö vet -
ke zõ alsíkra. Így át ha la dá sa az asztrális sí kon el kép zel he -
tet len gyor sa ság gal tör té nik meg, és a sí kon ke resz tül a
mennyei vi lág ma ga sabb ál la po tá ba gya kor la ti lag egy pil -
la nat alatt fog át vil lan ni.

A ha lál után a mennyei vi lág ba ve ze tõ út ján min den ki -
nek ke resz tül kell ha lad nia az asztrális sík va la mennyi
alsíkján. De hogy tu da tos lesz-e bár me lyi ken vagy mind -
egyi ken, és mi lyen mér ték ben, az a fent fel so rolt té nye -
zõk tõl függ.

Ezek mi att vi lá gos, hogy a tu da tos ság mér té ke, amely-
lyel az em ber az asztrális sí kon ren del kez het, és az az idõ -
tar tam, amit a mennyei vi lág felé ha lad tá ban itt el tölt, szé -
les ha tá rok kö zött vál toz hat. Van nak né há nyan, akik csak
né hány órát vagy na pot töl te nek az asztrális sí kon, má sok
sok évig, eset leg év szá zad okig ma rad nak itt.

A min den na pi em ber szá má ra a ha lál után az asztrális
sí kon el töl tött 20-30 év jó át lag. Ki vé te les eset I. Er zsé bet
ki rály nõ, aki olyan erõ sen sze ret te ha zá ját, hogy csak nem -
rég lé pett át a mennyei vi lág ba, és a ha lá la óta el telt idõt
az zal töl töt te, hogy meg kí sé rel te – egész mos ta ná ig szin te
si ker te le nül – meg ér tet ni utó da i val az el gon do lá sa it ar ról,
hogy mit kel le ne ten ni Ang li á ért.

Egy má sik fi gye lem re mél tó pél da Vik tó ria ki rály nõ
ese te, aki na gyon gyor san ha ladt ke resz tül az asztrális sí -
kon, és lé pett be a mennyei vi lág ba. Gyors ha la dá sa két -
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ség te le nül a felé irá nyí tott mil li ó nyi sze re tõ és há lás gon-
dolatformának és a ve le szü le tett jó sá gá nak kö szön he tõ.

A föl di éle tek köz ti idõ tar tam ál ta lá nos kér dé se bo nyo -
lult. Itt rö vi den ezek nek az idõ kö zök nek csak az asztrális
ré szét érint het jük. To váb bi rész le te ket a ta nul má nyo zó a
The Inner Life [A bel sõ élet] címû könyv II. kö te té ben ta lál.

A szá mí tás ba ve en dõ há rom alap ve tõ té nye zõ a kö vet -
ke zõ:

1. az Én tí pu sa,
2. az egyéniesülés mód ja,
3. az utol só föl di élet hossza és ter mé sze te.

Ál ta lá nos ság ban el mond ha tó, hogy aki fi a ta lon halt
meg, rö vi debb idõ sza kot fog el töl te ni, mint aki idõs kor -
ban halt meg, de va ló szí nû leg ará nya i ban hosszabb aszt-
rális éle te lesz, mert az erõs ér zel mek leg na gyobb ré sze,
ame lyek az asztrális test ben élik ki ma gu kat, a fi zi kai élet
ko rai sza ka szá ban ke let kez nek.

Nem sza bad el fe lej te nünk, hogy az asztrális vi lág ban a
szo ká sos idõ mé ré si mód sze re in ket ba jo san le het al kal -
maz ni. Még a fi zi kai élet ben is az ag go da lom vagy a fáj da -
lom né hány órát szin te vég te len né nyújt, az asztrális sí kon 
pe dig ez a jel leg ze tes ség száz szo ro san meg nö vek szik.

Az asztrális sí kon az idõt csak ér zé ke i vel mér he ti az
em ber. E tény el fer dí té sé bõl szár ma zik az örök kár ho zat
té ves el kép ze lé se.

Lát tuk te hát, hogy (1) mind az el töl tött idõ, (2) mind a
meg ta pasz talt tu da tos ság mér té ke az asztrális sík min den
szint jén nagy mér ték ben függ a fi zi kai vi lág ban el töl tött
élet jel le gé tõl. Egy má sik na gyon fon tos té nye zõ az em ber
ér tel mi hoz zá ál lá sa a fi zi kai ha lál után.

Az asztrális éle tet ép pen úgy le het az aka rat tal irá nyí ta -
ni, mint aho gyan a fi zi kai éle tet. A kis aka rat- vagy kez de -
mé nye zõ erõ vel ren del ke zõ em ber a fi zi kai és az asztrális
vi lág ban egy aránt nagy mér ték ben ki van szol gál tat va
azoknak a kö rül mé nyek nek, ame lye ket ön ma ga szá má ra
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te rem tett meg. Más részt egy ha tá ro zott em ber min dig ki
tud ja hoz ni a leg job bat a kö rül mé nye i bõl, és sa ját éle tét éli 
azok el le né re is.

Az em ber ezért nem me ne kül meg a rossz haj la mok tól
az asztrális vi lág ban, ha csak ha tá ro zot tan nem ezért a cé -
lért dol go zik. Ha csak nem tesz ha tá ro zott erõ fe szí té se ket,
szük ség sze rû en szen ved ni fog at tól, hogy kép te len ki elé -
gí te ni azo kat a kín zó vá gya kat, ame lyek csak a fi zi kai test
se gít sé gé vel len né nek ki elé gít he tõk. Az idõ mú lá sá val a
vá gyak egy sze rû en at tól kop nak el és hal nak el, hogy le he -
tet len azok tel je sí té se.

A fo lya mat azon ban rend kí vül fel gyor sít ha tó, amint az
em ber fel is me ri an nak szük sé ges sé gét, hogy meg sza ba -
dul jon a rossz vá gyak tól, ame lyek aka dá lyoz zák, és meg te -
szi a szük sé ges erõ fe szí té se ket. Az, aki nincs tisz tá ban a
dol gok va ló di hely ze té vel, ál ta lá ban té pe lõ dik a vá gya in,
így meg hosszab bít ja azok éle tét, el ke se re det ten ra gasz ko -
dik az asztrális anyag dur vább ré szecs ké i hez, amed dig
csak tud, mert az ezek hez kap cso ló dó ér zé kei tûn nek a fi -
zi kai élet hez legközelebbieknek, ami után még min dig vá -
gyó dik. A he lyes el já rás szá má ra ter mé sze te sen az, hogy
ki irt ja a föl di vá gya kat, és a le he tõ leg gyor sab ban vissza -
hú zó dik ön ma gá ba.

Még az asztrális élet kö rül mé nye i nek pusz ta in tel lek tu -
á lis is me re te, és tu laj don kép pen a te o zó fi ai igaz sá gok ál ta -
lá nos is me re te is fel be csül he tet len ér té kû az em ber ha lál
utá ni éle té ben.

A leg fon to sabb az, hogy az em ber a fi zi kai ha lál után
tel je sen vi lá go san fel is mer je, hogy ál lan dó an vissza hú zó -
dik az Én felé, és hogy en nek kö vet kez té ben gon do la ta it
amennyi re csak le het sé ges, ki von ja a föl di dol gok ból, és
fi gyel mét spi ri tu á lis dol gok ra irá nyít sa, ame lyek a ma guk
ide jé ben fog lal koz tat ni fog ják, ami kor az asztrális sík ról a
men tá lis vagy mennyei vi lág ba fog át lép ni.

Ezt a hoz zá ál lást fel vé ve na gyon meg fog ja könnyí te ni
az asztrális test ter mé sze tes fel bom lá sát, ahe lyett hogy
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szük ség te le nül és ér tel met le nül az asztrális vi lág al sóbb
szint je in kés le ked ne.

Saj nos so kan van nak, akik vissza uta sít ják, hogy a gon -
do la ta i kat fel fe lé irá nyít sák, és két ség beesett ma kacs ság -
gal ka pasz kod nak a föl di dol gok ba. Ahogy mú lik az idõ, a
fej lõ dés ter mé sze tes fo lya ma tát kö vet ve fo ko za to san el -
vesz tik az al sóbb vi lá gok kal való kap cso la tot, mi vel azon -
ban a fo lya mat min den lé pé sé nél har col nak el le ne, sok
szük ség te len szen ve dést okoz nak ma guk nak, és ko mo lyan 
kés lel te tik fel fe lé ha la dá su kat.

Eb ben a tu dat lan el len ál lás ban a dol gok ter mé sze tes fo -
lyá sá val szem ben egy fi zi kai holt test bir tok lá sa az em ber
se gít sé gé re van, a holt test egy faj ta tá masz pont ként szol gál
a fi zi kai sí kon. E tö rek vés leg jobb el len sze re az el ham -
vasz tás, ami meg sem mi sí ti a kap cso la tot a fi zi kai sík kal.

A ha lál utá ni asztrális élet né hány ti pi kus pél dá ja fog ja
a leg job ban meg vi lá gí ta ni en nek az élet nek a ter mé sze tét
és ér tel mét.

Egy min den na pi je len ték te len em bert, aki kü lö nö sen
se nem jó, se nem rossz, a ha lál ter mé sze te sen sem mi lyen
mó don sem vál toz tat meg, meg ma rad je len ték te len nek.
En nek kö vet kez té ben nem fog sem mi lyen kü lön le ges
szenvedést és sem mi lyen kü lön le ges örö möt érez ni, tu laj -
don kép pen ezt az éle tet né mi leg unal mas nak ta lál hat ja,
mi vel fi zi kai éle te so rán nem dol go zott ki sem mi lyen kü -
lön le ges ér dek lõ dést, így asztrális éle té ben sem lesz ilyes -
mi.

Ha a fi zi kai éle té ben plety kán, spor ton, üz le ten vagy öl -
töz kö dé sen kí vül sem mi más sal nem fog lal ko zott, ami kor
ezek töb bé nem lé tez nek szá má ra, va ló szí nû leg azt ta lál ja,
hogy nem tud mit kez de ni az ide jé vel.

Az az em ber vi szont, aki nek ala csony tí pu sú erõs vá -
gyai vol tak, aki pél dá ul al ko ho lis ta vagy kéj só vár volt,
sok kal rosszabb hely zet ben van. Nem csak he ves vá gyai és
haj la mai ma rad nak vele (em lé kez zünk arra, hogy az ér zé -
kek köz pont jai nem a fi zi kai test ben, ha nem a kâmában
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ta lál ha tók), ha nem erõ seb bek lesz nek, mint ko ráb ban va -
la ha is vol tak, mi vel az asztrális anyag ban tel jes ere jük ki -
fe je zés re jut, hi szen egyi kük sincs le köt ve a ne héz fi zi kai
ré szecs kék moz ga tá sá val.

Mi vel az ilyen em ber az asztrális élet leg ala cso nyabb és
leg rom lot tabb kö rül mé nyei kö zött van, gyak ran úgy tû -
nik, elég kö zel van a fi zi ka i hoz, hogy ér zé keny le gyen bi -
zo nyos sza gok ra, bár a lét re jö võ in ger lés csak arra ele gen-
dõ, hogy még job ban fo koz za õr jön gõ vá gya ko zá sát, és az
õrü let ha tá rá ig kí noz za.

Mi vel azon ban nincs töb bé fi zi kai tes te, amin ke resz tül
csil la pít hat ná vá gya it, nincs meg a le he tõ sé ge, hogy ször -
nyû szom jú sá gát ki elé gít se. Eb bõl szár ma zik a tisz tí tó tûz -
re vo nat ko zó szám ta lan ha gyo mány, ami majd nem min-
den val lás ban meg ta lál ha tó, ame lyek he lye sen jel ké pe zik
a le írt kín zó kö rül mé nye ket. Egy ilyen ál la pot elég hosszú
ide ig is el tart hat, mi vel csak fo ko za tos ki me rü lé sé vel szû -
nik meg.

Az egész fo lya mat lo gi kai alap ja és au to ma ti kus pár tat -
lan sá ga vi lá gos, az em ber maga te rem ti meg kö rül mé nye it
a sa ját cse le ke de te i vel és ha tá roz za meg azok ere jé nek és
tar tós sá gá nak pon tos mér té két. Sõt ez az egyet len mód,
aho gyan meg sza ba dul hat a fo gya té kos sá ga i tól. Mert ha
azon nal új ra szü let ne, ak kor a kö vet ke zõ éle tét pon to san
ott kez de né, ahol a meg elõ zõt be fe jez te, va gyis szen ve dé -
lye i nek és vá gya i nak rab szol gá ja ként, és an nak le he tõ sé ge, 
hogy va la ha is ön ma ga urá vá vál jon, mér he tet le nül le csök -
ken ne. De aho gyan tör té nik, vá gyai ki ég nek, a kö vet ke zõ
tes tet öl té sét azok nél kül kezd he ti meg, és Énje egy ilyen
ko moly lec ke után va ló szí nû leg min den le het sé ges erõ fe -
szí tést meg tesz, hogy al sóbb tu dat hor do zó it a ha son ló té -
ve dés tõl vissza tart sa.

Egy meg rög zött al ko ho lis ta néha ké pes egy éte ri anya -
gú fáty lat maga köré von ni, és így rész ben ma te ri a li zál ni
ön ma gát. Ez után ma gá ba szív hat ja az al ko hol sza gát, de
nem az zal az ér zék szerv vel sza gol, mint mi. Emi att min -
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dent meg tesz, hogy má so kat is a ré szeg ség be kény sze rít -
sen, és így ké pes le gyen rész le ge sen be lép ni a fi zi kai tes-
tükbe, és meg száll ni õket, hogy a tes tü kön ke resz tül még
egy szer köz vet le nül meg ta pasz tal has sa azo kat az íze ket és
egyéb ér zé se ket, ame lyek re annyi ra vá gyik.

A meg szál lás le het ál lan dó vagy át me ne ti. Amint az
imént em lí tet tük, az el hunyt kéj só vár em ber bár mely tes -
tet ha tal má ba ke rít het, ame lyet el tud lop ni, hogy ki elé gít -
se dur va vá gya it. Más al ka lom mal egy em ber bosszú vágy-
ból ere dõ meg fon tolt szán dék kal meg száll hat va la kit. Le -
ír tak egy olyan ese tet, ami kor va la ki el len sé ge le á nyát
száll ta meg.

A meg szál lást meg elõz ni vagy an nak el len áll ni a leg -
job ban az aka rat erõ fel hasz ná lá sá val le het. Ami kor ez elõ -
for dul, majd nem min dig azért van, mert az ál do zat ele in te
ön ként át ad ja ma gát a be to la ko dó ha tás nak, és ezért elsõ
lé pés az, hogy a be hó do lás fo lya ma tát vissza for dít sa. Az el -
mét meg ha tá ro zott el len ál lás sal ál lan dó an a meg szál lás el -
len kell for dí ta ni, erõ sen meg ért ve, hogy az em be ri aka rat
erõ sebb, mint bár mi lyen rossz be fo lyás.

Az ilyen meg szál lás nyil ván va ló an tel je sen ter mé szet el -
le nes, és mind a két fél re néz ve a leg na gyobb mér ték ben
ár tal mas.

A mér ték te len do hány zás asztrális test re gya ko rolt ha -
tá sa a ha lál után fi gye lem re mél tó. A mé reg annyi ra meg -
töl ti az asztrális tes tet, hogy az a ni ko tin ha tá sá ra meg-
ke mé nye dik, és kép te len he lye sen dol goz ni vagy sza ba -
don mo zog ni. Egy idõ re az em ber olyan, mint ha le len ne
bé nul va, ké pes ugyan be szél ni, még is meg van foszt va a
moz gás tól, és szin te tel je sen el van vág va a ma ga sabb ha tá -
sok tól. Ami kor asztrális tes té nek meg mér ge zett ré sze el -
hasz ná ló dik, ki emel ke dik eb bõl a kel le met len hely zet bõl.

Az asztrális test ugyan úgy vál toz tat ja ré szecs ké it, mint
a fi zi kai test, de itt nem lé te zik olyan, ami meg fe lel ne az
ét ke zés nek és az emész tés nek. A ki hul ló asztrális ré szecs -
ké ket a kör nye zõ lég kör bõl más ré szecs kék pó tol ják. Az
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éh ség és szom jú ság tisz tán fi zi kai vá gyai itt töb bé nem lé -
tez nek. Vi szont a fa lánk ság vá gya, hogy az íz le lés ér zé sét
ki elé gít se, és az iszá kos vá gya azok után az ér zé sek után,
ame lyek az al ko hol fel szí vó dá sát kö ve tik, mi vel egy aránt
asztrálisak, így még meg van nak, és amint már em lí tet tük,
ezek nagy szen ve dést okoz hat nak an nak kö vet kez té ben,
hogy hi ány zik a fi zi kai test, amely nek se gít sé gé vel ezek
ki elé gít he tõk.

Sok mí tosz és ha gyo mány lé te zik, ame lyek a le írt kö -
rül mé nye ket pél dáz zák. Ezek egyi ke Tantalusz mon dá ja,
aki õr jí tõ szom jú ság tól szen ve dett, még is arra volt kár hoz -
tat va, hogy lás sa, amint a vi zet ép pen ak kor ve szik el aj ká -
tól, ami kor már majd nem érin tet te azt. Egy má sik, ame-
lyik a becs vá gyat jel ké pe zi, Sziszifusz mon dá ja, aki arra
volt kár hoz tat va, hogy egy ne héz szik lát gör ges sen fel egy
hegy re, de csak azért, hogy lás sa azt is mét le gu rul ni. A
szik la itt a becs vá gyó ter ve ket je len ti, ame lye ket az em ber
to vább ra is szö vö get, de csak azért, hogy fel is mer je, nincs
fi zi kai tes te, amellyel meg va ló sít hat ná azo kat. Vé gül is ki -
me rí ti önzõ becs vá gyát, rá jön, hogy nem kell a szik lát gör -
get nie, és hagy ja meg pi hen ni a hegy lá bá nál.

Egy má sik tör té net a szik lá hoz kö tö zött Tityusé, aki -
nek a má ját ke se lyûk mar can gol ják, amely azon ban újra
kinõ, ami kor ra me get ték. Ez azt az em bert jel ké pe zi, akit a 
föl dön el kö ve tett bû nei mi att ér zett bûn tu dat mar do sá sa
kí noz.

A leg rosszabb, amit egy át la gos vi lá gi em ber el kö vet
ma gá val, az a ha szon ta lan, ki mond ha tat la nul unal mas lé -
te zés, ami bõl hi ány zik min den ér tel mi ér dek lõ dés, és ami
az ön ké nyez te tõ, je len ték te len ség gel és plety kál ko dás sal
el töl tött föl di élet ter mé sze tes foly ta tá sa.

Az egye dü li dol gok, ame lyek re vá gyik, töb bé már nem
le het sé ge sek szá má ra, mert az asztrális vi lág ban nincs
sem mi meg va ló sít ha tó üz let, és bár olyan nagy tár sa sá ga
le het, amek ko rát csak kí ván, a tár sa sá gi élet most na gyon
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kü lön bö zõ do log a szá má ra, mert mind az a nagy ra vá gyás,
ami re az ala pul, eb ben a vi lág ban nem lé te zik.

Így az em ber maga al kot ja meg a sa ját tisz tí tó tü zét vagy
menny or szá gát, ezek azon ban nem hely szí nek, ha nem a
tu dat ál la po tai. A po kol nem lé te zik, csak a te o ló gi ai kép -
ze lõ dés ko hol má nya. Sem a tisz tí tó tûz, sem a menny or -
szág nem le het nek örök ké va lók, mert egy vé ges ok nem
hoz hat lét re vég te len oko za tot.

A leg rosszabb tí pu sú em ber ha lál utá ni kö rül mé nye it
mind amel lett ta lán leg job ban a „po kol” szó írja le, bár az
sem örök ké tar tó. Így pél dá ul néha meg tör té nik, hogy egy
gyil kost min den ho vá kö vet az ál do za ta, és so ha sem tud el -
me ne kül ni an nak zak la tó je len lé té tõl. Az ál do zat (ha csak
maga is nem na gyon ala csony tí pu sú) ön tu dat lan ság ba
bur ko ló zik, és ez a tel jes ön tu dat lan ság a me cha ni kus ül -
dö zést új ret te gés sel egé szí ti ki.

Az ilyen kö rül mé nyek nem ön ké nye sen jön nek lét re,
ha nem olyan okok el ke rül he tet len kö vet kez mé nyei, ame -
lyek mind egyi két az em ber hoz ta mû kö dés be. A ter mé szet 
lec kéi szi go rú ak, de hosszú tá von még is jó sá go sak, mert a
lé lek fej lõ dé sé hez ve zet nek, mi vel szi go rú an ja ví tó jel le -
gû ek és hasz no sak.

A leg több em ber szá má ra a ha lál utá ni ál la pot sok kal
bol do gabb, mint a föl di élet. A leg el sõ ér zés, amely nek az
el hunyt ál ta lá ban tu da tá ra éb red, a leg cso dá la to sabb és
leg gyö nyö rûbb sza bad ság ér zé se, nincs mi ért ag gód nia,
nem vár reá kö te les ség, ki vé ve azo kat, ame lye ket ön ként
ma gá ra vál lal.

Eb bõl a szem pont ból meg kö ze lít ve vi lá gos, hogy bõ sé -
ges bi zo nyí ték van arra az ál lí tás ra, hogy azok, akik fizi-
kailag „él nek”, a fi zi kai test be van nak el te met ve és be-
szo rít va, va ló já ban ke vés bé élõk, mint azok, aki ket ha lott -
nak ne vez nek. Az úgy ne ve zett ha lot tak sok kal sza ba dab -
bak és mi vel ke vés bé aka dá lyoz zák az anya gi körülmé-
nyek, sok kal ha té ko nyab ban ké pe sek dol goz ni, és a te vé -
keny sé gek szé le sebb ská lá ját fe dik le.
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Az olyan em ber, aki nem en ged te meg asztrális tes te át -
ren de zõ dé sét, sza bad az egész asztrális vi lág ban, és nem
ta lál ja azt kel le met le nül zsú folt nak, mi vel az asztrális vi -
lág sok kal na gyobb, mint a fi zi kai vi lág fe lü le te, míg né -
pes sé ge va la mi vel ki sebb, mi vel az em be ri ség át la gos élet-
tar ta ma az asztrális vi lág ban rö vi debb, mint a fi zi kai vi -
lág ban.

A ha lot ta kon kí vül az asztrális vi lág ban ter mé sze te sen
ott van az élõk mint egy egy har mad ré sze is, akik al vá suk
alatt át me ne ti leg el hagy ták fi zi kai tes tü ket.

Bár a tel jes asztrális sík nyit va áll bár me lyik la kó ja szá -
má ra, aki nem en ged te meg asztrális tes té nek át ren de zõ -
dé sét, a nagy több ség még is a föld fel szí né nek kö ze lé ben
ma rad.

Át tér ve egy ma ga sabb em ber tí pus ra, gon dol junk egy
olyan em ber re, aki ben van némi ér tel mi ter mé sze tû ér -
dek lõ dés, pél dá ul a zene, az iro da lom, tu do mány, stb.
iránt. An nak szük sé ges sé ge, hogy a na pok nagy ré szét
„pénzke re sés sel” tölt se, már meg szûnt, az em ber nek sza -
bad sá gá ban áll pon to san azt csi nál ni, amit sze ret, ameny-
nyiben azt a fi zi kai anyag nél kül meg le het va ló sí ta ni. Az
asztrális élet ben nem csak a leg fen sé ge sebb ze nét le het sé -
ges meg hall gat ni, ha nem sok kal töb bet is le het hal la ni,
mint ko ráb ban, mert az asztrális vi lág ban más és tel je sebb
har mó ni ák van nak, mint ami lye ne ket az arány lag tom pa
fi zi kai fü lek meg hal la ni ké pe sek. A mû vész szá má ra a ma -
ga sabb asztrális vi lág min den szép sé ge nyit va áll, hogy
gyö nyör köd jön ben ne. Az em ber könnyen és gyor san ké -
pes az egyik hely rõl a má sik ra mo zog ni, és a ter mé szet cso -
dá it nyil ván va ló an sok kal könnyeb ben meg lát hat ja, mint
bár mi kor a fi zi kai sí kon. Ha tör té nész vagy tu dós, ren del -
ke zé sé re áll nak a vi lág könyv tá rai és la bo ra tó ri u mai, a ter -
mé sze ti fo lya ma to kat sok kal tel je seb ben meg ér ti, mint
ko ráb ban bár mi kor, mert most egy aránt lát hat ja a bel sõ és
a kül sõ mû kö dést, és sok olyan okot is, ame lyek nek ko ráb -
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ban csak a ha tá sa it lát ta. Mind ezen ese tek ben bol dog sá ga
rend kí vül meg nö vek szik, mert nem le het sé ges el fá rad ni. 

Egy em ber ba rát ál dá sos mun ká ját na gyobb nyo ma ték -
kal vé gez he ti, mint ko ráb ban bár mi kor, és sok kal jobb kö -
rül mé nyek kö zött, mint a fi zi kai vi lág ban. Ez rek van nak,
aki nek tud se gí te ni, és a va ló di se gít ség nyúj tás na gyobb
bi zo nyos sá gá val.

A ha lál után az asztrális vi lág ban bár ki szá má ra le het sé -
ges, hogy ta nul má nyok nak szen tel je ma gát, és tel je sen új
gon do la to kat sa já tít hat el. Így az em be rek elõ ször ta nul -
hat nak te o zó fi át az asztrális vi lág ban. Fel je gyez tek egy
ese tet, ami kor va la ki itt ta nult ze nét, bár ez szo kat lan do -
log.

Ál ta lá ban az élet az asztrális sí kon sok kal ak tí vabb,
mint a fi zi kai sí kon, mi vel az asztrális anyag sok kal in -
kább élet te li, mint a fi zi kai anyag, a for ma pe dig kép lé ke -
nyebb. Az asztrális sí kon mind a gyö nyör, mind a fej lõ dés
le he tõ sé gei min den te kin tet ben sok kal na gyob bak, mint a 
fi zi kai sí kon. Mi vel azon ban a le he tõ sé gek ma ga sabb ren -
dû ek, bi zo nyos fokú ér te lem re van szük ség, hogy az em ber 
élni tud jon ve lük. Az az em ber, aki amíg a Föl dön volt, az
egész gon dol ko dá sát és ener gi á ját csak anya gi dol gok nak
szen tel te, ke vés sé va ló szí nû, hogy ké pes al kal maz kod ni a
fej let tebb kö rül mé nyek hez, mi vel rész ben csö ke vé nyes el -
mé je nem elég erõs a nagy sze rûbb élet tá gabb le he tõ sé ge it
meg ér te ni.

Aki nek éle te és ér dek lõ dé se ma ga sabb tí pu sú, az
asztrális lé te zé sé nek né hány éve alatt sok kal több jót ké pes 
ten ni, mint va la ha is te he tett vol na a leg hosszabb fi zi kai
élet ben.

Mi vel az asztrális gyö nyö rök sok kal na gyob bak, mint a
fi zi kai vi lág gyö nyö rei, meg van an nak a ve szé lye, hogy az
em bert le té rí tik a fej lõ dés ös vé nyé rõl. De még az asztrális
élet gyö nyö rei sem je len te nek ko moly ve szélyt azok szá -
má ra, akik meg is mer tek va la mi vel ma ga sab bat is. A ha lál
után az em ber nek meg kell pró bál nia, hogy az asztrális
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szin te ken olyan gyor san ha lad jon át, amennyi re csak le -
het sé ges, kö vet ke ze tes hasz nos ság gal, nem be hó dol va a
sík fi no mabb gyö nyö re i nek, bár mennyi re is töb bet ta lál -
jon be lõ lük, mint a fi zi kai vi lág ban.

Bár mely fej lett em ber min den te kin tet ben ugyan olyan
ak tív a ha lá la után az asztrális éle te so rán, mint a fi zi kai
alatt, sa ját és má sok fej lõ dé sét két ség te le nül ugyan úgy se -
gít he ti, vagy aka dá lyoz hat ja a ha lál után, mint az elõtt, és
en nek kö vet kez té ben fo lya ma to san a legjelentõsebb kar -
mát hoz za lét re.

Alap já ban véve egy tel je sen az asztrális vi lág ban élõ
em ber tu da tos sá ga ál ta lá ban sok kal ha tá ro zot tabb, mint
ami lyen az al vás alat ti asztrális éle te volt, en nek meg fe le -
lõ en job ban ké pes gon dol kod ni és ha tá ro zot tab ban cse le -
ked ni, és így a jó vagy a rossz kar ma te rem té sé nek le he tõ-
ségei is na gyob bak.

Ál ta lá ban azt le het mon da ni, hogy az em ber ké pes kar -
mát te rem te ni min den hol, ahol csak a tu da ta ki van fej lõd -
ve, vagy ahol cse le ked ni vagy vá lasz ta ni ké pes. Így a cse le-
kedetei az asztrális sí kon karmikus gyü möl csö ket hoz hat -
nak a kö vet ke zõ föl di éle té be.

A leg al só asztrális alsíkon, mi vel más dol gok fog lal ják
le fi gyel mét, az em ber ke ve set tö rõ dik a fi zi kai vi lág tör té -
né se i vel, ha csak nem lá to gat rossz tár sa sá got.

A kö vet ke zõ, a ha to dik alsíkon, azok van nak, akik éle -
tük so rán vá gya i kat és gon do la ta i kat fõ leg csak vi lá gi dol -
gok ra össz pon to sí tot ták. Ezért még min dig azon hely-
szí nek és em be rek kö rül leb zsel nek, ame lyek kel a leg szo -
ro sabb kap cso lat ban vol tak, amíg a föl dön él tek, és sok
ezek kel kap cso la tos do log ról tud hat tak. Azon ban so ha -
sem lát ják ma gát a fi zi kai anya got, ha nem min dig csak an -
nak asztrális má sát.

Így pél dá ul egy né zõk kel tele szín ház nak meg van az
asztrális mása, amely az asztrális lé nyek szá má ra lát ha tó.
Vi szont nem lát hat ják azt úgy, aho gyan mi lát juk, mert
sem a szí né szek öl tö zé kei vagy ki fe je zé sei, sem a sze rep lõk 
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ér zel mei nem va ló di ak, ha nem csak szín lel tek, így azok az
asztrális sí kon sem mi lyen ha tást nem hoz nak lét re.

Akik a ha to dik alsíkon van nak, amely a Föld fel szí nén
van, a fi zi ka i lag lé te zõ he gyek, fák, ta vak stb. asztrális má -
sa i val kö rül vé ve ta lál ják ma gu kat.

A kö vet ke zõ két alsíkon, az ötö di ken és a ne gye di ken
szin tén le het sé ges tu do mást sze rez ni a fi zi kai dol gok ról,
bár gyor san csök ke nõ mér ték ben.

A kö vet ke zõ két alsíkon, a har ma di kon és a má so di kon, 
a fi zi kai sík kal csak egy mé di u mon ke resz tül, kü lön erõ fe -
szí tés sel le het érint kez ni.

A leg ma ga sabb ról, az elsõ alsíkról még a mé di um út ján
tör té nõ érint ke zés is na gyon ne héz.

Azok, akik a ma ga sabb alsíkokon él nek, ál ta lá ban olyan 
szín he lye ket biz to sí ta nak ma guk nak, ami lye ne ket kí ván -
nak. Így az asztrális vi lág egy ré szé ben az em be rek ön ma -
guk ál tal te rem tett tá jak kal ve szik kö rül ma gu kat, má sok
pe dig el fo gad ják a má sok al kot ta kész tá ja kat. (A kü lön bö -
zõ szin tek vagy alsíkok le írá sa a XVI. fe je zet ben ta lál ha tó
meg.)

Néha az em be rek azo kat a fur csa tá ja kat hoz zák lét re
ma guk szá má ra, ame lyek a kü lön fé le szent írás ok ban van -
nak le ír va. Ügyet le nül meg kí sér lik, hogy fá kon növõ drá -
ga kö ve ket, tûz zel ke vert üveg ten gert, be lül sze mek kel teli
te remt mé nye ket, száz fe jû és karú is ten sé ge ket al kos sa nak.

Azon a he lyen, ame lyet a spi ri tisz ták Nyár-or szág nak
ne vez nek, az ugyan azon faj hoz és val lás hoz tar to zó em be -
rek a ha lál után ugyan úgy igye kez nek össze tar ta ni, aho -
gyan a föl di élet alatt is te szik, és így Nyár-or szá gok
egy faj ta há ló za ta van azon or szá gok fe lett, ame lyek hez a
Nyár-or szá gok meg te rem tõi tar toz nak, akik kö zös sé get
ala kí ta nak, ame lyek ép pen olyan na gyon kü lön böz nek
egymás tól, mint a föl di ha son ló kö zös sé gek. Ez nem csak a
ter mé sze tes von zó dás, ha nem an nak a kö vet kez mé nye is,
hogy az asztrális sí kon a nyel vi aka dá lyok még min dig
meg van nak.
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Ez az alap elv tu laj don kép pen az asztrális sík ra ál ta lá -
ban ér vé nyes. Így Cey lon ban a spi ri tisz ta sze án szo kon úgy 
ta lál ták, hogy a kap cso lat ba lépõ lé nyek budd his ták, és
hogy a sí ron túl meg erõ sí tést ta lál tak meg lé võ val lá si né -
ze te ik re pon to san úgy, aho gyan a kü lön bö zõ ke resz tény
egy há zak tag jai Eu ró pá ban. Az em be rek az asztrális sí kon
nem csak a sa ját gon do lat for má ik kal ta lál koz nak, ha nem a
má sok ál tal al ko tot tak kal is, eze ket né hány eset ben
ugyanazt az irány za tot kö ve tõ ezer nyi em ber nem ze dé ke i -
nek gon dol ko dá sa hoz za lét re.

Nem rit ka az az eset, ami kor a szü lõk meg pró bál ják kí -
ván sá ga i kat rá erõl tet ni gyer me ke ik re, pél dá ul egy olyan
konk rét há zas sá got, amely re szí vük ben vágy nak. Egy
ilyen be fo lyás alat to mos, mi vel az át lag em ber az ál lan dó
nyo mást va ló szí nû leg a sa ját tu dat alat ti vá gyá nak te kin ti.

A ha lot tak sok eset ben az élõk õr an gya lá vá te szik meg
ma gu kat, éve ken ke resz tül az anyák gyak ran vé del me zik
gyer me ke i ket, fér jek az öz ve gye i ket, és így to vább.

Más ese tek ben egy el hunyt író vagy ze ne szer zõ a sa ját
el kép ze lé se it a fi zi kai vi lág ban lévõ író vagy ze ne szer zõ el -
mé jé be vés he ti, és így sok könyv, ami rõl azt gon dol juk,
hogy élõ író mun ká ja, va ló já ban a ha lot té. Aki tény le ge sen 
meg ír ja a köny vet, le het, hogy tu da tá ban van a be fo lyás -
nak, de le het, hogy egy ál ta lán nincs tu da tá ban.

Egy el is mert író azt ál lí tot ta, hogy tör té ne tei úgy jön -
nek hoz zá – nem tud ja hon nan –, hogy azo kat va ló já ban
nem õ írja, ha nem raj ta ke resz tül va la ki. Õ fel is me ri a dol -
gok ál lá sát, va ló szí nû leg so kan má sok is ugyan ilyen hely -
zet ben van nak, csak nem tud nak róla.

Egy el hunyt or vost ha lá la után gyak ran to vább ér dek -
lik be te gei, és meg pró bál ja a má sik ol dal ról gyó gyí ta ni
õket, vagy utód já nak olyan ke ze lé si mód sze re ket ja va sol -
ni, ame lye ket az újon nan szer zett asztrális ké pes sé ge i vel
hasz nos nak lát.

Míg a ter mé sze tes ha lált halt leg több át la gos „jó” em -
ber va ló szí nû leg egyál ta lá ban nincs tu da tá ban sem mi fé le
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fi zi ka i nak, mert az asztrális ön tu dat ra éb re dé se elõtt az
összes alsó szin ten át ha ladt, de még kö zöt tük is van nak
né há nyan, aki ket va la ki hát ra ma ra dott mi att ér zett nagy
ag go da lom vissza húz hat a fi zi kai vi lág gal való érint ke zés -
be.

A ro ko nok és a ba rá tok szo mo rú sá ga ugyan csak ma gá ra 
von ja an nak a fi gyel mét, aki át lé pett asztrális sík ra, és
meg pró bál ja az em bert vissza húz ni, hogy is mét érint ke -
zés be lép jen a föld del. Ez a le fe lé húzó tö rek vés az is mét -
lés sel csak nö vek szik, és va ló szí nû leg az el hunyt erõ-
fe szí tést fog ten ni, hogy érint ke zés ben ma rad has son a fi zi -
kai vi lág gal. A föl di dol gok meg lá tá sá nak ké pes sé ge egy
idõ re nö ve ked ni fog nála, majd hir te len le csök ken, és ak -
kor ké pes sé gé nek el tû né sét ér zé kel ve va ló szí nû leg men tá -
li san szen ved ni fog.

Sok eset ben az em be rek nem csak mér he tet len mennyi -
sé gû, tel je sen szük ség te len szen ve dést okoz nak ma guk -
nak, ha nem a gyak ran erõs és sza bad já ra en ge dett bána-
tukkal ko moly kárt is okoz nak azok nak, aki ket gyá szol -
nak.

Az asztrális sík be li élet tel jes tar ta ma alatt – le gyen az
akár hosszú, akár rö vid – az em ber ki van téve a föl di ha tá -
sok nak. Az imént em lí tett ese tek ben a föl dön lévõ ba rá tok 
szen ve dé lyes bá na ta és vá gyó dá sa az el hunyt asztrális tes -
té ben rez gé se ket hoz lét re, így el jut az el mé jé hez vagy az
alsó manaszhoz, és fel éb resz ti azt. Így álom sze rû ál la po tá -
ból a föl di élet élénk em lé ke ze té re éb red ve meg kí sé rel he -
ti, hogy föl di ba rá ta i val érint ke zés be lép jen, va ló szí nû leg
egy mé di u mon ke resz tül. Az ilyen fel éb re dést gyak ran
kín zó szen ve dés kí sé ri, és min den eset ben kés lel te ti az Én
vissza hú zó dá sá nak ter mé sze tes fo lya ma tát.

Az ok kult ta ní tás sem mi kép pen sem a ha lott el fe lej té -
sét ajánl ja, ha nem azt ta nít ja, hogy a sze re tõ em lé ke zés a
ha lott ra olyan erõ, amely – ha he lye sen irá nyít juk – az el -
hunyt se gít sé gé re van a mennyei vi lág felé ve ze tõ út ján, a
köz ben sõ ál la po to kon való át ha la dá sa pe dig va ló di ér té ket 
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ad hat neki, míg a gyá szo lás nem csak hi á ba va ló, ha nem ká -
ros is. Van ab ban némi va ló di ösz tö nös ség, hogy a hin du
val lás a shrâddha szer tar tá so kat, a ka to li kus egy ház pe dig
a ha lot ta kért való imá kat írja elõ.

Az imák, az azo kat kí sé rõ szer tar tá sok kal együtt ele -
mentálokat te rem te nek, ame lyek ne ki üt köz nek a kâma-
lokába ke rült lény asztrális tes té nek, és si et te tik an nak fel -
bom lá sát, így fel gyor sít ják a mennyei vi lág felé ve ze tõ út -
ját.

Ami kor pél dá ul az zal a ha tá ro zott cél lal ajánl ják fel a
mi sét, hogy se gít sé gé re le gye nek egy el hunyt nak, ez az erõ 
le ára dá sa kö vet kez té ben két ség te le nül jó ha tás sal lesz az
il le tõ re, az erõs rá gon do lás el ke rül he tet le nül meg ra gad ja a 
fi gyel mét, és ami kor ez a temp lom ba vonz za, részt vesz a
szer tar tás ban, és an nak ered mé nye it nagy mér ték ben ma -
gá é vá te szi. Még ak kor is, ha ön tu dat lan, a pap aka ra ta és
imá ja az erõ ára mot az el hunyt felé irá nyít ja.

Még a meg fon tolt ál ta lá nos ima vagy óhaj is, amely egé -
szé ben az el hunyt ja vát cé loz za – bár va ló szí nû, hogy ha tá -
ro zat lan és ezért ke vés bé ha té kony, mint egy határo-
zottabb gon do lat –, összes sé gé ben olyan ha tást hoz lét re,
amely nek je len tõ sé gét ne héz len ne el tú loz ni. Eu ró pa ke -
ve set tud ar ról, hogy mit kö szön het azok nak a nagy val lá si
ren dek nek, ame lyek an nak szen te lik ma gu kat, hogy éj -
jel-nap pal szün te le nül az el hunyt hí võ kért imád koz nak.
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XV. FEJEZET

A HALÁL UTÁNI ÉLET

KÜLÖNLEGES ESETEI

Gya kor la ti lag nincs kü lönb ség egy pszi chi kus ké pes sé -
gek kel ren del ke zõ el hunyt és egy át la gos em ber ha lál utá -
ni tu da tos sá ga kö zött, ki vé ve, hogy mi vel a pszi chi kus
va ló szí nû leg job ban is me ri az asztrális anya got, ezért ott -
ho no sab ban fog ja ma gát érez ni új kör nye ze té ben. Pszi chi -
kus nak len ni annyit je lent, hogy bi zo nyos mó don érzé-
kenyebb fi zi kai tes te van, mint a leg több em ber nek, en nek 
kö vet kez té ben a fi zi kai test le ve té se után ez az egyen lõt -
len ség töb bé nem lé te zik.

A hir te len ha lál nak – mint ami lyen egy bal eset ered mé -
nye – nem kell szük ség sze rû en bár mi mó don rossz ha tás -
sal len nie az asztrális test re. Ugyan ak kor a leg több em ber
szá má ra a ter mé sze tes ha lál elõ nyö sebb, mert az idõs em -
ber las sú le épü lé se vagy a hosszan tar tó be teg ség pusz tí tó
ha tá sa szin te el ke rül he tet le nül együtt jár az asztrális ré -
szecs kék je len tõs fel la zu lá sá val és szét szó ró dá sá val, és így
ami kor az em ber vissza nye ri az ön tu da tát az asztrális sí -
kon, ak kor ra leg alább is a fõ mun kát már el vé gez te.

A leg több eset ben, ami kor a föl di élet nek hir te len sza -
kad vége sze ren csét len ség vagy ön gyil kos ság mi att, a
kâma (vágy) és a prána (élet erõ) kö zöt ti össze köt te tés ne -
he zen sza kad meg, és en nek kö vet kez té ben az asztrális test 
erõ tel je sen fel élén kül.
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A prin cí pi u mok vissza hú zó dá sa a fi zi kai bu rok ból –
ami kor ez bár mi lyen hir te len ha lál kö vet kez mé nye – ha -
son ló ah hoz, mint ami kor a csont hé jas ma got ki sza kít ják
az éret len gyü mölcs bõl. Az asztrális anyag leg sû rûbb faj tá -
já nak je len tõs ré sze még min dig a sze mé lyi sé gen csüng,
ami en nek kö vet kez té ben a he te dik, va gyis a leg al só aszt-
rális alsíkhoz van köt ve.

Az a men tá lis ré mü let vagy za var, amely néha a hir te len 
ha lált kí sé ri, ter mé sze te sen na gyon ked ve zõt len elõ ké szü -
le tet je lent az asztrális élet re. Bi zo nyos rit ka ese tek ben a
meg ráz kód ta tás és ré mü let a ha lál után egy ide ig meg ma -
rad hat.

A ha lál bün te té sek ál do za tai, el te kint ve at tól a sé rü lés -
tõl, amit az asztrális test hir te len ki rán tá sa okoz a fi zi ka i -
ból, a gyû lö let tõl, szen ve dély tõl és a bosszú ál lás tól lük-
tet ve kü lö nö sen ve sze del mes al ko tó ele met je len te nek az
asztrális vi lág ban. Egy fi zi kai tes té ben levõ gyil kos kel le -
met len le het a tár sa da lom ra, de ért he tõ en sok kal ve szé lye -
sebb, ami kor hir te len el tá vo lít ják a tes té bõl. Amíg a tár sa-
da lom meg tud ja ma gát vé de ni a fi zi kai test ben levõ gyil -
kos tól, ad dig je len leg még vé de lem nél kül áll azok kal a
gyil ko sok kal szem ben, akik szen ve dé lye ik tel jes ára da tá -
val hir te len ke rül nek az asztrális sík ra.

Az ilyen em be rek ki vá ló an mû köd het nek más gyil ko -
sok fel buj tó i ként. Jól is mert do log, hogy néha egy adott tí -
pu sú gyil kos ság ugyan ab ban a kö zös ség ben újra és újra
meg is mét lõ dik.

Az ön gyil kos hely ze tét to vább bo nyo lít ja az a tény,
hogy ön gyil kos sá ga rend kí vü li mó don csök ken ti fel sõ Én -
jé nek azt a ké pes sé gét, hogy alsó ré szét vissza von ja ön ma -
gá ba, és ezért más és nagy ve szé lyek nek te szi ki azt. Emlé-
keznünk kell azon ban arra, hogy – amint már mond tuk –
az ön gyil kos ság bûne lé nye ge sen el té rõ a kö rül mé nyek
sze rint, Szokratész er köl csi leg ki fo gás ta lan tet té tõl kezd ve 
az összes fo ko za ton ke resz tül egé szen a hit vány gaz em ber
tet té ig, aki azért kö vet el ön gyil kos sá got, hogy sa ját bûn -
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cse lek mé nye fi zi kai kö vet kez mé nye i tõl el me ne kül jön, és
ter mé sze te sen a ha lál utá ni hely zet is en nek meg fe le lõ en
vál to zik.

Az ön gyil kos ság karmikus kö vet kez mé nyei ál ta lá ban
je len tõ sek, bi zo nyo san ha tás sal van nak a kö vet ke zõ élet re
és va ló szí nû leg egy nél több élet re. A Ter mé szet el len el kö -
ve tett bûn tény, amely össze üt kö zés be ke rül az zal az elõ írt
idõ tar tam mal, ami a fi zi kai élet hosszá ra ki van je löl ve.
Ugyan is min den em ber nek meg ha tá ro zott élet hossza van, 
ame lyet a meg elõ zõ okok bo nyo lult szö ve dé ke – va gyis a
kar ma – ha tá roz meg, és en nek az idõ tar tam nak el kell tel -
nie a sze mé lyi ség szét bom lá sa elõtt.

A szel le mi be ál lí tott ság a ha lál idõ pont já ban meg ha tá -
roz za a sze mély to váb bi hely ze tét. Így je len tõs kü lönb ség
van akö zött, aki éle té rõl em ber ba rá ti in dí té kok ból mond
le, és akö zött, aki önzõ in dí té kok ból – mint pél dá ul fé le -
lem – pusz tít ja el éle tét.

A tisz ta és spi ri tu á lis be ál lí tott sá gú em be rek, akik pél -
dá ul bal eset ál do za tai, a ki je lölt élet tar ta muk ból hát ra le võ
sza kaszt bol do gan át alusszák. Más ese tek ben tu da to sak
ma rad nak, gyak ran egy ide ig a föl di éle tü ket le zá ró je le -
net be ke ve red ve – bár mi lyen ré gi ó hoz tar toz za nak is – az
asztrális tes tük leg kül sõ ré te gé ben ma rad va. A nor má lis
kâmaloka-beli éle tük nem kez dõ dik meg ad dig, amíg a
föl di élet ter mé sze tes szö ve dé ke le nem fej tõ dik, és élén -
ken tu da tá ban van nak mind az asztrális, mind a fi zi kai
kör nye ze tük nek.

Ezért egy pil la na tig sem sza bad azt fel té te lez ni, hogy
mi vel az asztrális élet sok ban fe let te áll a fi zi ka i nak, emi att 
az em ber jo go sult ön gyil kos sá got el kö vet ni, vagy ke res ni a 
ha lált. Az em ber fi zi kai tes tet olyan cél ból ölt, ame lyet
csu pán a fi zi kai vi lág ban ér het el. Van nak olyan el sa já tí -
tan dó lec kék, ame lye ket se hol nem le het meg ta nul ni, csak 
a fi zi kai vi lág ban, és mi nél ha ma rabb ta nul juk meg azo -
kat, an nál ha ma rabb sza ba du lunk meg at tól a szük ség sze -
rû ség tõl, hogy vissza tér jünk az alsó és kor lá to zot tabb
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vi lág ba. Az Én nek sok fá radt sá got kell ma gá ra ven nie,
hogy egy fi zi kai test ben szü les sen meg, és hogy át él je a ko -
rai gyer mek kor fá rasz tó idõ sza kát, ami nek so rán fo ko za -
to san és sok erõ fe szí tés sel némi irá nyí tást sze rez új tu dat-
hor do zói fe lett, ezért erõ fe szí té se it nem sza bad os to bán el -
po csé kol ni. Eb bõl a szem pont ból az ön fenn tar tás ösz tö ne
az, ami nek en ge del mes ked ni kell, mi vel az em ber nek az a
kö te les sé ge, hogy föl di éle tét a leg job ban hasz nál ja fel, és
ad dig tart sa meg, amed dig a kö rül mé nyek meg en ge dik.

Ha va la ki, akit hir te len meg gyil kol nak, alan tas, ke gyet -
len, önzõ és ér zé ki éle tet élt, tel je sen tu da tos lesz a he te dik
asztrális alsíkon, és haj la mos arra, hogy egy ször nyû go -
nosz lénnyé fej lõd jön. Olyan vá gyak tól fel tü zel ve, ame lye -
ket töb bé nem ké pes ki elé gí te ni, meg kí sé rel he ti kielégí-
teni szen ve dé lye it egy mé di u mon, vagy bár mi lyen ér zé -
keny em be ren ke resz tül, akit meg száll hat. Az ilyen lé nyek 
ör dö gi él ve ze tet ta lál nak ab ban, hogy min den fé le asztrális 
meg té vesz tést be ves se nek, hogy má so kat is ugyan azok ba a 
ki csa pon gá sok ba vi gye nek, amely be ma guk is rá szok tak.
Eb bõl a cso port ból és az élet re kel tett bu rok ból ke let kez -
nek a kí sér tõk, az egy há zi iro da lom ör dö gei.

Az aláb bi idé zet egy erõ tel je sen meg fo gal ma zott be szá -
mo ló a hir te len ha lál ál do za ta i ról, akár ön gyil kos ok vol -
tak, akár bal eset ben hal tak meg, ami kor az ál do za tok
dur va és rom lott em be rek. „Ha bû nös és ér zé ki em be rek,
ak kor bol dog ta lan ár nyak ként kó szál nak… amíg csak el
nem ér ke zik a ha lá luk órá ja. A föl di szen ve dé lyek, ame -
lyek az is me rõs hely szí nek hez kö tik õket, tel jes vi rág zá -
suk ban meg sza kad tak. Csá bít ják õket ki elé gí té sük nek
azok a le he tõ sé gei, ame lye ket he lyet te sí tõ ként a mé di u -
mok nyúj ta nak. Õk a kö zép ko ri pishâchak, az incubusok
és succubusok, õk a szom jú ság, a fa lánk ság, a ké jel gés és a
kap zsi ság dé mo nai, õk azok a kü lö nö sen fon dor la tos, go -
nosz és ke gyet len elementárisok, akik ál do za ta i kat ször -
nyû bûn té nyek re in ger lik, és él ve zik el kö ve tett bûn-
cse lekményeiket”.
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A csa ták ban meg ölt ka to nák egy ál ta lán nem ebbe a ka -
te gó ri á ba tar toz nak, mert füg get le nül at tól, hogy az ok,
ami ért har col nak, va ló já ban he lyes vagy sem, õk úgy gon -
dol ják, hogy he lyes, szá muk ra ez a kö te les ség sza va, éle tü -
ket ön ként és ön zet le nül ál doz zák fel. Bor zal mas sá ga elle-
nére ezért a há bo rú még is egy bi zo nyos szin ten ha té kony
té nye zõ le het a fej lõ dés ben. Ez az igaz ság mag ja a mo ha -
me dán fa na ti ku sok el kép ze lé sé nek is, akik sze rint an nak,
aki a hi tért har col va hal meg, a kö vet ke zõ vi lág ban na gyon 
jó éle te lesz.

Ami kor gyer me kek fi a ta lon hal nak meg, va ló szí nût len, 
hogy sok von zó dást fej lesz tet tek vol na ki az asztrális vi lág
leg ala cso nyabb sík ja i hoz, és a ta pasz ta lat azt mu tat ja, hogy 
rit kán le het ta lál koz ni ve lük a leg al sóbb asztrális alsíko-
kon.

Né hány em ber olyan két ség beeset ten ra gasz ko dik az
anya gi lé te zés hez, hogy ha lá luk kor az asztrális tes tük nem 
tud tel je sen el vál ni az éterikustól, en nek kö vet kez té ben
még éterikus anyag gal kö rül vé ve éb red nek fel. Az ilyen
em be rek na gyon kel le met len hely zet ben van nak, az õket
kö rül ve võ éterikus bu rok el vág ja õket az asztrális vi lág tól,
ugyan ak kor ter mé sze te sen el van nak vág va a kö zön sé ges
fi zi kai élet tõl is, mi vel nin cse nek fi zi kai ér zék szer ve ik. 

En nek ered mé nye ként ma gá nyo san, né mán és ré mül -
ten sod ród nak ide-oda, kép te le nül arra, hogy bár me lyik
sík lé nye i vel érint ke zés be lép je nek. Nem ké pe sek meg ér -
te ni, hogy ha el en ged nék esze ve szett ka pasz ko dá su kat az
anyag ba, ak kor né hány pil la na tig tar tó ön tu dat lan ság
után át csúsz ná nak az asztrális sík szo ká sos éle té be. De
nyo mo rú sá gos fél-tu da tos sá guk kal ra gasz kod nak szür ke
vi lá guk hoz, ahe lyett, hogy in kább abba me rül né nek bele,
ami rõl azt gon dol ják, hogy a tel jes meg sem mi sü lés, vagy
akár a po kol ba, amely ben meg ta nul tak hin ni.

Egy idõ után az éterikus bu rok ki me rül, és a ter mé szet
rend je min den erõl kö dé sük el le né re hely re áll. Néha tel jes
két ség beesés ük ben vak me rõ en el en ge dik ma gu kat, még a

166

AZ  ASZTRÁLIS  TEST



meg sem mi sü lés gon do la tát is jobb nak tart ják adott hely -
ze tük nél, amely nek ered mé nye az tán meg le põ en kel le mes 
szá muk ra.

Né hány eset ben eset leg egy má sik asztrális lény se gít -
het raj tuk az zal, hogy rá be szé li õket, en ged jék el azt, ami
szá muk ra az éle tet je len ti, és emel ked je nek ki be lõ le.

Más ese tek ben olyan sze ren csét le nek le het nek, hogy
fel fe de zik, ho gyan újít hat ják meg va la mennyi re a fi zi kai
élet tel való kap cso la tu kat egy mé di u mon ke resz tül, bár
rend sze rint a mé di um „szel lem-ve ze tõ je” – na gyon he lye -
sen – meg tilt ja a kö ze le dé sü ket.

A „ve ze tõ nek” iga za van, ami kor így tesz, mert az ilyen
lé nyek ré mü le tük ben és za va ruk ban tel je sen gát lás ta lan ná 
vál nak, és meg száll hat ják, sõt meg is õr jít he tik a mé di u -
mot, úgy har col va, aho gyan egy víz be fú ló küzd az éle té ért. 
Csak ak kor ér het nek el si kert, ha a mé di um Énje tes te i nek 
meg tar tá sá ban meg gyen gült ami att, hogy nem kí vá na tos
gon do la to kat vagy szen ve dé lye ket en ged meg ma gá nak.

Néha egy lény ké pes le het meg száll ni egy kis gyer mek
tes tét, ki ûz ve be lõ le azt a gyen ge sze mé lyi sé get, aki nek
szánva volt, vagy néha még meg száll hat ja egy ál lat tes tét
is, mi vel a cso port lé lek-tö re dék, ami egy ál lat nál az Én nek 
fe lel meg, ke vé sbé tart ja ke zé ben a tes tet, mint az Én. Az
ilyen meg szál lás le het tel jes vagy rész le ges. A meg szál ló
lény így újra érint ke zés be lép a fi zi kai sík kal, az ál lat sze -
me in ke resz tül lát, az ál lat nak oko zott bár mely fáj dal mat
meg érez, va ló já ban – már ami a sa ját tu da tát il le ti – erre az
idõ re õ az az ál lat.

Az az em ber, aki így össze ke ve re dik egy ál lat tal, nem
tud ja tet szé se sze rint el hagy ni az ál la ti tes tet, ha nem csak
fo ko za to san és je len tõs erõ fe szí tés sel, ami va ló szí nû leg
több na pig tart. Ál ta lá ban csak az ál lat ha lá lá val sza ba dul
meg, és még ak kor is ma rad ben ne asztrális ke vert anyag,
ami tõl meg kell sza ba dul nia. Az ál lat ha lá la után az ilyen
lé lek néha meg kí sér li egy ugyan azon faj hoz tar to zó má sik
ál lat meg szál lá sát vagy bár mely más te remt mé nyét, amit
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két ség beesés ében meg tud ra gad ni. A leg gyak rab ban meg -
szállt ál la tok ke vés bé fej let tek, mint pél dá ul a szarvasmar -
ha, a bir ka és a ser tés. Az ér tel me sebb te remt mé nye ket,
mint a ku tyát, a macs kát és a lo vat, úgy tû nik, nem le het
olyan könnyen meg fosz ta ni tes tük tõl, bár néha ilyen ese -
tek is elõ for dul nak.

Min den meg szál lás, akár em be ri, akár ál la ti test le gyen
is az, rossz és aka dá lyo zó a meg szál ló lé lek re néz ve, mi vel
ide ig le ne sen meg erõ sí ti az anyag hoz kö tõ dé sét, és így kés -
lel te ti a ter mé sze tes fej lõ dé sét az asztrális élet ben, azon kí -
vül nem kí vá na tos karmikus kap cso la to kat hoz lét re.

Egy olyan em ber ese té ben, aki bû nös vágy ból vagy
másképpen na gyon erõs kap cso la tot hoz lét re bár mi lyen
tí pu sú ál lat tal, az asztrális tes te ál la ti jel leg ze tes sé ge ket
mu tat, és meg je le né sé ben arra az ál lat ra ha son lít hat, ami -
nek tu laj don sá ga it a föl di élet alatt tá mo gat ta. Kü lön le ges
ese tek ben az em ber össze kap cso lód hat az ál lat asztrális
tes té vel, és mint egy rab, hoz zá le het lán col va az ál lat fi zi -
kai tes té hez. Az em ber tu da tos az asztrális vi lág ban, meg -
van nak az em be ri ké pes sé gei, de nem ké pes sem az ál la ti
tes tet irá nyí ta ni, sem ma gát ki fe jez ni ezen a tes ten ke resz -
tül a fi zi kai sí kon. Az ál la ti szer ve zet in kább bör tön ként
szol gál, mint tu dat hor do zó ként, to váb bá az ál la ti lé lek
nincs ki rak va, ha nem meg ma rad sa ját tes te la kó já nak.

Az ilyen ese tek ma gya ráz zák meg – leg alább is rész le ge -
sen – a ke le ti or szá gok ban meg ta lál ha tó gya ko ri hi tet,
hogy az em ber bi zo nyos kö rül mé nyek kö zött ál la ti test ben 
szü let het újjá.

Ha son ló sors ra jut hat egy em ber, amint az új ra szü le tés
felé ve ze tõ út ján vissza tér az asztrális sík ra, ezt az Új ra szü -
le tés címû XXIV. fe je zet ben is mer tet jük.

Az em be rek azon cso port ját, aki ket az ag go da lom ha tá -
ro zot tan le szo rít a föld höz, gyak ran „föld höz kö töt tek -
nek” ne ve zik, aho gyan Szent Már ton ki fe jez te, az ilyen
em be rek a „vissza ma ra dók”, nem pe dig „vissza té rõk”, mi -
vel kép te le nek arra, hogy mind ad dig tel je sen el sza kad ja -
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nak a fi zi kai anyag tól, amíg olyan te vé keny sé get ta lál nak,
amely iránt kü lö nö sen ér dek lõd nek.

Ko ráb ban már lát tuk, hogy a fi zi kai ha lál után a va ló di
em ber ál lan dó an hú zó dik vissza fe lé a kül sõ tes te i bõl, és
hogy kü lö nö sen a manasz va gyis az elme igyek szik meg -
sza ba dul ni a kâmától va gyis a vágy tól. Bi zo nyos rit ka ese -
tek ben a sze mé lyi ség vagy alsó em ber olyan erõ sen a kâma
irá nyí tá sa alá ke rül het, hogy az tel je sen el nyom ja az alsó
manaszt, és nem tud meg sza ba dul ni. A fel sõ és az alsó
men tá lis kö zöt ti össze kö tõ ka pocs, „az ezüst fo nál, amely a 
Mes ter hez köti”, ket té tö rik. Ezt az ok kul tiz mus ban a „lé -
lek el vesz té sé nek” szok ták ne vez ni. Ez a sze mé lyes én el -
vesz té se, amely el vá lik szü lõ jé tõl, a ma ga sabb Én tõl, és így 
meg sem mi sü lés re íté li ma gát.

Ilyen eset ben még a föl di élet alatt az alsó né gyes ség ki -
sza kad a hár mas ság ból, va gyis az al sóbb manasz ál tal irá -
nyí tott al sóbb prin cí pi u mok el van nak vág va a ma ga sabb
prin cí pi u mok tól, az âtmâtól, a buddhitól és a fel sõ ma-
nasztól. Az em ber ket té ha sadt, az ál la ti rész ki sza kí tot ta
ma gát, sza bad dá vált, za bo lát la nul megy to vább, és ma gá -
val vi szi an nak a manaszi fény nek a vissza tük rö zõ dé se it,
ame lyek nek az éle tén ke resz tül ve zet nie kel lett vol na õt.
Egy ilyen te remt mény – mi vel ren del ke zik ér te lem mel –
ve szé lye sebb még egy fej let len ál lat nál is, bár em be ri for -
má ja van, ter mé sze te azon ban vad ál la ti, az igaz ság, a sze re -
tet és a mél tá nyos ság ér zé ke lé se nél kül.

A fi zi kai ha lál után egy ilyen asztrális test ször nyû ere jû 
lény, és annyi ban egye dül ál ló, hogy bi zo nyos rit ka kö rül -
mé nyek kö zött ké pes új ra szü let ni az em be ri vi lág ban. Az
ál la ti ak ki vé te lé vel nin cse nek ösz tö nei, csak a szen ve dé -
lyei hajt ják, még csak nem is az ér zé sei, olyan ra vasz ság gal
rendelkezik, amely ben egyet len ál lat sem ver se nyez het
vele, szán dé kos go nosz sá gá val el éri az al jas ság leg ma ga -
sabb fo kát, és min den nor má lis em be ri lény ter mé sze tes
el len sé ge. Egy ebbe az osz tály ba tar to zó lény – ame lyet
elemetárisként is me rünk – min den egy mást kö ve tõ új ra szü -
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le tés sel mé lyebb re süllyed, amíg a go nosz erõ fo ko za to san
ki me rül, és mi vel el van vág va az élet for rá sá tól, ele nyé -
szik. Fel bom lik, és így meg szû nik mint önál ló lé te zõ.

Az Én né zõ pont já ból te kint ve eb bõl a sze mé lyi ség bõl
nincs hasz nos ta pasz ta la tok ara tá sa, a „su gár” sem mit sem
hoz vissza ma gá val, és az alsó élet tel je sen és egé szé ben si -
ker te len.

Az ele men tá ris szót a kü lön bö zõ írók több fé le ér te lem -
ben hasz nál ják, azon ban aján la tos, hogy hasz ná la tát a fent
le írt lény re kor lá toz zuk.
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XVI. FEJEZET

AZ ASZTRÁLIS SÍK

Ezt a fe je ze tet – már amennyi re a téma bo nyo lult sá ga
meg en ge di – az asztrális sík vagy vi lág ter mé sze té nek,
meg je le né sé nek, sa já tos sá ga i nak, stb. le írá sá ra kor lá toz -
zuk. Egy ké sõb bi fe je ze tet az asztrális vi lág ban élõ lé nyek
fel so ro lá sá nak és le írá sá nak fo gunk szen tel ni.

Az in tel li gens ta nu ló rá fog jön ni, hogy fi zi kai nyel ven
mi lyen rend kí vül ne héz meg fe le lõ le írást adni az asztrális
vi lág ról. A fel adat ah hoz ha son lít ha tó, mint ami kor va la -
mi lyen is me ret len tró pu si erdõ fel fe de zõ jét arra ké rik,
hogy ad jon tel jes le írást ar ról a vi dék rõl, ame lyet be járt.
Az asztrális vi lág le írá sá nak ne héz sé ge it két té nye zõ még
to vább ne he zí ti:

1. A lá tot tak em lé ké nek az asztrális sík ról a fi zi ka i ra
tör té nõ pon tos le for dí tá sa ne héz sé ge, és

2. a fi zi kai sík nyel ve al kal mat lan sok olyan do log ki fe -
je zé sé re, ami rõl tu dó sí ta ni kell.

Az asztrális vi lág egyik leg fel tû nõbb jel leg ze tes sé ge az,
hogy foly to no san vál to zó ala kok kal van tele. Nem csak
elementális eszen ci á ból álló és egy gon do lat ál tal élet re
kel tett gon do lat for mák kal ta lál ko zunk, ha nem az ele men- 
tális eszen cia nagy tö me gé vel is, amely bõl fo lya ma to san
ala kok me rül nek fel, és amely ben is mét el tûn nek. Az
elementális eszen cia min den alsíkon sok száz vál to zat ban
lé te zik, mint ha a le ve gõ lát ha tó len ne, és gyöngy ház hoz
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ha son ló vál to zó szí nû és ál lan dó hul lám zó moz gá sú len ne. 
A gon do lat ára mok fo lya ma to san át re zeg te tik ezt az aszt-
rális anya got, az erõs gon do la tok hosszú ide ig élõ lé nyek -
ként ma rad nak fenn, a gyen ge gon do la tok az elementális
eszen ci á ba bur ko lóz nak, majd új ból ki le beg nek be lõ le.

Már lát tuk, hogy az asztrális anyag hét hal maz ál la pot -
ban lé te zik, ame lyek meg fe lel nek a szi lárd, fo lyé kony,
gáz ne mû, stb. hét fi zi kai hal maz ál la pot nak. Az anyag e hét 
hal maz ál la po tá nak mind egyi ke az asztrális sík hét alsíkja
vagy al osz tá lya egyi ké nek az alap ja.

Szo kás sá vált er rõl a hét szint rõl úgy be szél ni, mint ha
egy más fölé vol ná nak el ren dez ve, a leg sû rûbb alul, a leg fi -
no mabb pe dig felül, és sok áb rán va ló ban így is áb rá zol ják. 
A szem lél te tés e mód já nak van némi igaz ság alap ja, de ez
nem a tel jes igaz ság.

Min den alsík anya ga át hat ja az alat ta lévõ alsík anya gát, 
en nek kö vet kez té ben a Föld fel szí nén mind a hét alsík
együtt, ugyan azon a he lyen lé te zik. Vi szont az is igaz,
hogy a ma ga sabb asztrális alsíkok messzebb re ter jed nek ki 
a fi zi kai Föld tõl, mint az al sóbb alsíkok.

Az asztrális alsíkok kö zöt ti vi szony ki fe je zé sé re van egy 
na gyon helyt ál ló ana ló gia a fi zi kai vi lág ban. A fo lya dé kok
je len tõs mér ték ben át hat ják a szi lár da kat, pél dá ul a víz
meg ta lál ha tó a ta laj ban, a gáz át hat ja a fo lya dé ko kat (a víz
ál ta lá ban je len tõs mennyi sé gû le ve gõt tar tal maz), és így
to vább. Vi szont alap já ban véve az is igaz, hogy a Föld fo -
lyé kony anya gá nak zöme a ten ge rek ben, a fo lyók ban, a
szi lárd ta laj fe lett van. Ha son ló kép pen a gáz ne mû anyag
zöme a víz fe lü le te fe lett ta lál ha tó, és sok kal messzebb re
nyú lik a tér ben, mint akár a fo lya dék, akár a szi lárd anyag.

Ha son ló an van az asztrális anyag gal is. Az asztrális
anyag leg sû rûbb fel hal mo zó dá sa a fi zi kai boly gó ha tá ra in
be lül fek szik. Ez zel kap cso lat ban meg kell je gyez ni, hogy
az asztrális anyag ugyan azok nak az ál ta lá nos tör vé nyek -
nek en ge del mes ke dik, mint a fi zi kai anyag, és a Föld kö -
zép pont ja felé von zó dik.

172

AZ  ASZTRÁLIS  TEST



A he te dik, va gyis a leg al só asztrális alsík bi zo nyos tá -
vol ság ban át jár ja a föld bel se jét, és így a ben ne élõ lé nyek
va ló ban a Föld kér gé ben ta lál hat ják ma gu kat.

A ha to dik alsík rész ben egy be esik a Föld fel szí né vel.
A har ma dik alsík, ame lyet a spi ri tisz ták „Nyár-or szág -

nak” ne vez nek, sok ki lo mé ter re ter jed ki a lég kör be.
Az asztrális vi lág kül sõ ha tá ra kö rül be lül a Hold-pá lya

kö ze pes tá vol sá gá ig ter jed, és így föld kö zel ben a Föld és
Hold asztrális sík jai ál ta lá ban érint kez nek egy más sal,
föld tá vol ban azon ban nem. Eb bõl szár ma zik az asztrális
sík nak az a neve, amit a gö rö gök ad tak neki: a Hold alat ti
vi lág.

A hét alsík ter mé sze té nél fog va há rom cso port ba oszt -
ha tó:

1. A he te dik vagy leg al sóbb,
2. a ha to dik, ötö dik, és ne gye dik és
3. a har ma dik, má so dik és az elsõ alsíkok.

Az egy cso port hoz tar to zó ta gok kö zöt ti kü lönb sé ge két 
szi lárd anyag, pl. az acél és ho mok kö zöt ti kü lönb ség hez, a 
cso por tok kö zöt ti kü lönb sé get pe dig a szi lárd és fo lyé kony 
kö zöt ti kü lönb ség hez le het ha son lí ta ni.

A he te dik alsík fi zi kai hát te rét a fi zi kai vi lág je len ti, bár 
az csak rész ben és tor zít va lát ha tó, mi vel mind az, ami vi lá -
gos, jó és szép, lát ha tat lan. 4000 év vel ez elõtt Ani ír nok
egy egyip to mi pa pi ru szon így írja le: „Mi fé le hely ez,
ahová ke rül tem? Nincs vize, nincs le ve gõ je, mély, fe ne -
ket len, fe ke te, mint a leg fe ke tébb éj sza ka, és ben ne az em -
be rek két ség beeset ten bo lyon ga nak, ben ne az em ber nem
él het nyu godt szív vel”.

Arra a sze ren csét len em be ri lény re, aki ezen a sí kon
van, tény leg igaz az, hogy „az egész föld tele van sö tét ség -
gel és ke gyet len la kó hellyel”, azon ban ez olyan sö tét ség,
amely ön ma gá ból su gár zik ki, és azt ered mé nye zi, hogy le -
töl ten dõ ott lé te a go nosz ság és a ré mü let örök éj sza ká ja,
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egy va ló di po kol, bár min den más po kol hoz ha son ló an,
tel je sen az em ber sa ját te remt mé nye.

A leg több ta nu ló kü lö nö sen kel le met len fel adat nak ta -
lál ja en nek a te rü let nek a vizs gá la tát, mert a sû rû ség és a
dur va anya gi as ság olyan ér zé se je le nik meg, amely a fel -
sza ba dult asztrális test szá má ra le ír ha tat la nul vissza ta szí -
tó, mi vel azt az ér zést kel ti, mint ha va la mi fe ke te, ra ga dós
fo lya dé kon ke resz tül ve zet ne az útja, ugyan ak kor a la kói
és azok a ha tá sok, ame lyek itt elõ for dul nak, ál ta lá ban
rend kí vül nem kí vá na to sak.

Az át la go san jó ra va ló em ber va ló szí nû leg ke vés olyat
ta lál na, ami fel tar tóz tat ná a he te dik alsíkon. Nor má lis
esetben csak azok az em be rek éb red nek tu da tos ság ra ezen
az alsíkon, akik nek vá gyai dur vák és ke gyet le nek, mint az
al ko ho lis ták, a kéjsóvárok, az erõ sza kos bû nö zõk, és ha -
son lók.

A 6., az 5. és a 4. alsík hát te rét az a fi zi kai vi lág je len ti,
amely szá munk ra is is me rõs. A 6. alsík éle te ha son lít a szo -
ká sos fi zi kai élet hez, le szá mít va a fi zi kai tes tet és an nak
szük ség le te it. Az 5. és a 4. alsíkok ke vés bé anya gi a sak, és
job ban el tá vo lod nak az al sóbb vi lág tól és an nak be fo lyá sá -
tól.

Amint a fi zi kai vi lág ese té ben is, itt is a leg sû rûbb aszt-
rális anyag túl sá go san sûrû az asztrális élet kö zön sé ges for -
mái szá má ra, azon ban az asztrális vi lág nak meg van nak a
sa ját egyéb for mái, ame lyek a fel szí nes ta nul má nyo zók
elõtt tel je sen is me ret le nek.

Az 5. és a 4. alsíkon a tisz tán föl di kap cso la tok egy re ke -
vés bé fon tos sá vál nak, és az itt levõ em be rek arra tö rek sze -
nek, hogy kör nye ze tü ket mind in kább úgy ala kít sák, hogy
az össz hang ban le gyen tar tó sabb gon do la ta ik kal.

A 3., a 2. és az 1. alsíkok, bár ugyan azt a he lyet fog lal ják
el, azt a be nyo mást kel tik, hogy még job ban el tá vo lod tak a
fi zi kai vi lág tól, és en nek meg fe le lõ en ke vés bé anya gi a sak.
Eze ken a szin te ken a lé nyek el vesz tik a Föld és dol ga i nak
lá tá sát, ál ta lá ban erõ sen el mé lyed nek ön ma guk ba, és
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nagymér ték ben ma guk te rem tik meg a sa ját kör nye ze tü -
ket, bár ezek elég gé tár gyi a sak ah hoz, hogy más lé nyek is
ér zé kel jék.

Így ke vés sé van nak tu da tá ban a sík va ló sá gá nak, ehe -
lyett sa ját el kép zelt vá ro sa ik ban él nek, ame lyet rész ben a
sa ját gon do la ta ik te rem te nek meg, rész ben örök sé gül kap -
ják és ki egé szí tik az elõ de ik ál tal te rem tet te ket.

Itt ta lál juk a vö rösbõrû in di á nok örök va dász me zõ it, az
északiak Walhalláját, a mu zul má nok hu rik kal teli pa ra di -
cso mát, a ke resz té nyek arany- és drá ga kõ-ka pus Új Je ru -
zsá le mét, az anya gi as re for má to rok lí ce u mok kal teli
menny or szá gát. Itt van a spi ri tisz ták „Nyár-or szá ga” is,
amely ben vá ro sok, há zak, is ko lák, stb. van nak, ame lyek
bár elég gé va ló sak, mi vel egy ide ig fenn áll nak, egy tisz -
tább lá tás szá má ra néha szá nal ma san nem ha son lí ta nak
ah hoz, ami nek el ra gad ta tott te rem tõi hi szik. Ez zel együtt
sok al ko tás va ló di, bár csak ide ig le nes szép sé gû, és az a lá -
to ga tó, aki nem is mer en nél ma ga sabb ren dût, meg elé ge -
det ten kó szál hat a ké szen ka pott ter mé sze ti tá jak kö zött,
ame lyek sem mi vel sem ma ga sabb szín vo na lú ak, mint bár -
mi a fi zi kai vi lág ban. Ter mé sze te sen, ha úgy akar ja, meg -
al kot hat ja a sa ját dísz le te it a sa ját kép ze le té nek megfele-
lõen.

A má so dik alsík el sõ sor ban az önzõ és nem spi ri tu á lis
val lá sos em ber lak he lye. Itt vi se li arany ko ro ná ját, és
imádja or szá ga és kora adott is ten sé gé nek sa ját sûrû, anya -
gi as kép vi se lõ jét.

Az elsõ alsík kü lö nö sen azok nak fe lel meg, akik ma te ri -
a lis ta, de in tel lek tu á lis tö rek vé sek nek szen tel ték ma gu kat
a föl di éle tük ben, eze ket nem em ber tár sa ik ér de ké ben kö -
vet ték, ha nem vagy önzõ becs vágy ból, vagy egy sze rû en az
ér te lem meg edzé se cél já ból. Az ilyen em be rek sok éven át
ma rad hat nak ezen az alsíkon, bol do gan, hogy ki dol goz -
hat ják in tel lek tu á lis prob lé má i kat, azon ban sen ki nek sem 
tesz nek jót, és csak cse kély ha la dást ér nek el a mennyei vi -
lág felé ve ze tõ út ju kon.
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Ezen az atomikus alsíkon az em be rek nem va ló sí ta nak
meg el kép zelt esz mé ket, amint azt az ala cso nyabb szin te -
ken te szik. A gon dol ko dók és a tu do mány em be rei ta nul -
má nyuk cél ja i ra gyak ran szin te az egész asztrális sík min-
den ké pes sé gét fel hasz nál ják, mi vel bi zo nyos kor lá to zott
mó do kon szin te a fi zi ka i ig ké pe sek le eresz ked ni. Így le -
csap hat nak egy fi zi kai könyv asztrális má sá ra, és ki ve he -
tik be lõ le a szük sé ges in for má ci ót. Könnyen kap cso la tot
te rem te nek egy szer zõ el mé jé vel, be le ül te tik sa ját el gon -
do lá sa i kat, és cse ré be fel fog ják az övét. Néha ko mo lyan
kés lel te tik a menny or szág ba való meg ér ke zé sü ket az zal a
mo hó ság gal, amellyel ta nul má nyu kat foly tat ják, és kí sér -
le te ket vé gez nek az asztrális sí kon.

Bár az asztrális anyag ról úgy be szé lünk, mint ha szi lárd
len ne, va ló já ban so ha sem az, ha nem csak vi szony lag szi -
lárd. Az egyik ok, ami ért a kö zép ko ri al ki mis ták az aszt-
rális anya got a víz zel szim bo li zál ták, an nak fo lyé kony sá ga 
és át ha tol ha tó sá ga volt. A leg sû rûbb asztrális anyag ré -
szecs kéi is sok kal tá vo labb van nak egy más tól a mé re tük -
höz ké pest, mint a gáz ré szecs kék. Így azu tán a két, leg-
sû rûbb anya gú asztrális test nek is könnyebb egy má son
ke resz tül men nie, mint a leg könnyebb gáz nak a le ve gõ ben
szét árad nia.

Az em be rek az asztrális sí kon ke resz tül me het nek és ál -
lan dó an át is men nek egy má son és a rög zí tett asztrális tár -
gya kon. Soha nem tör té nik olyan, amit össze üt kö zés nek
ne vez nénk, és ren des kö rül mé nyek kö zött két egy má son
át ha to ló test ész re ve he tõ en még csak nem is hat egy más ra. 
Ha azon ban az át ha to lás el tart egy ide ig, mint ami kor két
em ber egy szín ház ban vagy egy temp lom ban egy más mel -
lett ül, ak kor je len tõs le het az egy más ra gya ko rolt ha tás.

Ha va la ki egy hegy rõl azt gon dol ja, hogy az egy aka dály,
ak kor nem tud raj ta ke resz tül men ni. Meg ta nul ni azt,
hogy nem aka dály, pon to san az egyik cél ja an nak, amit a
„föld-elem pró ba té tel ének” ne vez nek.
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Az asztrális sí kon egy rob ba nás át me ne ti leg ép pen
olyan ka taszt ro fá lis le het, mint a pus ka por rob ba ná sa a fi -
zi kai sí kon, de az asztrális tö re dé kek gyor san új ból össze -
gyûl nek. Így az asztrális sí kon szó sze rin ti ér te lem ben vett 
bal eset nem le het sé ges, mi vel az asztrális test csepp fo lyós,
ezért tar tó san nem sért he tõ meg, vagy pusz tít ha tó el, mint
a fi zi kai.

Egy tisz tán asztrális tár gyat asztrális kéz zel el le het
mozdítani, ha va la ki ezt akar ja, vi szont egy fi zi kai tárgy
asztrális má sát már nem. Az asztrális más el moz dí tá sá hoz
szük sé ges len ne egy ke zet ma te ri a li zál ni, és az zal el moz dí -
ta ni a fi zi kai tár gyat, az asztrális más pe dig ter mé sze te sen
vele moz dul na. Az asztrális más azért van ott, mert ott van
a fi zi kai tárgy, mint ahogy a ró zsa il la ta azért töl ti be a szo -
bát, mert ott van a ró zsa. Sen ki sem ké pes egy fi zi kai tár -
gyat el moz dí ta ni asztrális má sá nak el moz dí tá sá val, mint
ahogy le he tet len a ró zsát el moz dí ta ni az il la tá nak el vi te lé -
vel.

Az asztrális sí kon sen ki sem érint he ti meg sem mi nek a
fe lü le tét, hogy érez ze, va jon az ke mény vagy puha, dur va
vagy sima, me leg vagy hi deg, vi szont érint ke zés be lép ve az 
át ha to ló anyag gal, az em ber tu do mást sze rez az el té rõ rez -
gé si se bes ség rõl, amely ter mé sze te sen le het kel le mes vagy
kel le met len, ösz tön zõ vagy nyo masz tó.

Így ha va la ki a föl dön áll, ak kor asztrális tes té nek egy
ré sze be ha tol a lába alat ti ta laj ba, de en nek a tény nek az
asztrális test nincs tu da tá ban, mi vel nincs sem mi je, ami
meg fe lel ne a ke mény ség ér zé ke lé sé nek, vagy a moz gás ké -
pes sé ge meg vál to zá sá nak.

Az asztrális sí kon az em ber nek nincs olyan ér zé se, hogy 
át ug rik egy sza ka dék fe lett, ha nem egy sze rû en át le beg fe -
let te.

Bár min den sík fé nye a Nap ból szár ma zik, még is az a
ha tás, amit az asztrális sí kon kelt, tel je sen kü lön bö zik a fi -
zi kai sík be li ha tás tól. Az asztrális vi lág ban szórt fény van,
amely nem ered egyet len nyil ván va ló adott irány ból sem.
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Min den asztrális anyag ön ma gá ban fény lõ, bár egy
asztrális test nem olyan, mint egy be fes tett gömb, ha nem
sok kal in kább egy élõ tûz bõl álló gömb. Az asztrális vi lág -
ban soha nincs sö tét. Egy fi zi kai fel hõ át úszá sa a Nap elõtt
sem mi lyen kü lönb sé get nem je lent az asztrális vi lág ban,
és ter mé sze te sen a Föld ár nyé ka sem okoz za azt, amit éj -
jel nek ne ve zünk. Mi vel az asztrális tes tek át lát szók, ár nyé -
kok sem lé tez nek.

A lég kö ri és az ég haj la ti kö rül mé nyek az asztrális és
mentális sí kon gya kor la ti lag sem mi lyen kü lönb sé get nem 
je len te nek a mun ká ban. Egy nagy vá ros ban való tar tóz ko -
dás azon ban a gon do lat for mák nagy tö me ge mi att nagy
kü lönb sé get je lent.

Az asztrális sí kon sok olyan áram lat lé te zik, ame lyek
igye kez nek ma guk kal vin ni azo kat az em be re ket, akik nek
hi ány zik az aka rat ere jük, vagy akik nek van ugyan, de nem 
tud ják, ho gyan hasz nál ják azt.

Az asztrális vi lág ban nem lé te zik olyas mi, mint az al -
vás.

Fe lej te ni az asztrális sí kon ép pen úgy le het, mint a
fizikain. Ta lán még könnyebb is fe lej te ni az asztrális sí -
kon, mert ez a vi lág annyi ra élénk és sû rûn la kott.

Ha is me rünk valakit az asztrális vi lág ban, ez nem szük -
ség kép pen je len ti, hogy is mer jük a fi zi kai vi lág ban is.

Az asztrális vi lá got gyak ran ne ve zik az il lú zi ók bi ro dal -
má nak. Nem azért, mert maga sok kal fél re ve ze tõbb vol na,
mint a fi zi kai vi lág, ha nem a gya kor lat lan látó ál tal on nan
vissza ho zott be nyo má sok rend kí vü li va lót lan sá ga mi att.
Ez fõ leg az asztrális vi lág két je len tõs tu laj don sá gá nak kö -
szön he tõ:

1. Sok la kó ja ren del ke zik cso dá la tos, vál to za tos gyor sa -
sá gú alak vál toz ta tá si ké pes ség gel, és gya kor la ti lag kor lát -
la nul el is bû vö lik azo kat, aki ket tré fá juk cél já nak ki-
vá lasz tot tak.

2. Az asztrális lá tás na gyon kü lön bö zik a fi zi kai lá tás -
tól, és sok kal ki ter jed tebb, mint az.
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Így asztrális lá tás sal egy tár gyat úgy szól ván egy szer re
min den ol dal ról lá tunk, egy szi lárd tárgy bel se jé nek min -
den ré szecs ké je ép pen olyan tisz tán lát ha tó, mint a kül sõ
ré szen ta lál ha tók, és min den tel je sen men tes a pers pek tí va 
tor zí tá sá tól.

Ha va la ki asztrálisan néz az órá ra, lát ja az ele jét és va la -
mennyi al kat rész ét. Egy be csu kott könyv re néz ve az em -
ber min den ol dalt lát, nem az összes elõt te vagy mö göt te
lévõ ol da lon ke resz tül, ha nem egye ne sen le néz ve rá, mint -
ha csak ezt az egy ol dalt kel le ne lát nia.

Könnyû be lát ni, hogy ilyen kö rül mé nyek kö zött elsõ
rá né zés re még a leg is mer tebb tárgy is tel je sen fel is mer he -
tet len le het, és hogy egy gya kor lat lan lá to ga tó nak ko moly
ne héz sé ge le het an nak meg ér té sé ben, mit is lát va ló já ban,
és még több, ha lá to má sát a min den na pi be széd na gyon
sze gé nyes nyel vé re akar ja le for dí ta ni. Már egy rö vid ide ig
tar tó vizs gá ló dás is azt mu tat ja, hogy az asztrális lá tás sok -
kal in kább meg kö ze lí ti a va ló di ér zé ke lést, mint a fi zi kai
lá tás, amely ki van téve a pers pek tí va tor zí tá sá nak

A té ve dés e le het sé ges for rá sa in kí vül a dol got még bo -
nyo lul tab bá te szi az a tény, hogy az asztrális lá tás nak
olyan anya gi for mák ról van tu do má sa, ame lyek bár még
tisz tán fi zi ka i ak, min den na pi fel té te lek kö zött még is lát -
ha tat la nok. Ilyen pél dá ul a lég kört al ko tó ré szecs kék,
mindazok a ki su gár zá sok, ame lye ket min den egyes élõ -
lény ál lan dó an ki bo csát, és ilyen az éterikus anyag négy
hal maz ál la po ta.

To váb bá az asztrális lá tás sal a min den na pi lát ha tó szín -
kép ha tá ra in túli más és tel je sen kü lön bö zõ szí nek pil lant -
ha tók meg, és a tu do mány ál tal is mert inf ra vö rös és
ult ra ibo lya su ga rak az asztrális lá tás sal tisz tán lát ha tók.

Így, hogy egy konk rét pél dát ve gyünk, egy szik la aszt-
rális lá tás sal néz ve nem csu pán egy te he tet len kõ tö meg.
Az asztrális lá tás sal

1. az egész fi zi kai anya got lát juk, an nak egy na gyon kis
ré sze he lyett,
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2. a fi zi kai ré szecs kék rez gé se ér zé kel he tõ,
3. lát ha tó az ál lan dó moz gás ban levõ, kü lön fé le fo ko za -

tú asztrális anyag ból álló asztrális más,
4. lát ha tó az egye te mes élet (prána), amint ben ne ke -

ring és ki su gár zik be lõ le,
5. lát ha tó egy aura, amely kö rül ve szi a szik lát,
6. lát ha tó a kõ höz tar to zó ele mi eszen cia, amely át hat ja

azt, és amely min dig ak tív és min dig vál to zik. A nö vé nyi,
ál la ti és em be ri bi ro dal mak ese té ben a bo nyo lult ság ter -
mé sze te sen sok kal na gyobb.

Jó pél da az asztrális sí kon gyak ran elõ for du ló té ve dé sek 
egyik faj tá já ra, hogy a látó ál tal lá tott és le íran dó bár mely
szám gyak ran meg for dul, és így mond juk a 139-et 931-
ként rög zí tik. Egy meg fe le lõ Mes ter ál tal ki kép zett ok kult
ta nu ló ese té ben az ilyen té ve dés le he tet len, ki vé ve, ha na -
gyon siet, vagy gon dat lan, mert az ilyen ta nít vány nak
hosszú és kü lön bö zõ lec ke so ro za ton kell ke resz tül men -
nie, hogy az ilyen lá tá sa tö ké le tes sé vál jon. A gya kor lott
látó idõ vel biz ton ság ra és meg bíz ha tó ság ra tesz szert az
asztrális sík je len sé ge i vel való fog lal ko zás ban, amely lé -
nye ge sen fe lül múl ja mind azt, ami a fi zi kai élet ben le het -
sé ges.

Tel je sen té ves fel fo gás az asztrális sík ról meg ve tés sel
be szél ni, és azt gon dol ni, hogy nem ér dem li meg a fi gyel -
met. Ter mé sze tes, hogy nyil ván va ló an vég ze tes len ne bár -
mely ta nu ló nak el ha nya gol nia a ma ga sabb ren dû fej lõ dé-
sét, és meg elé ged nie az asztrális ön tu dat meg szer zé sé vel.
Né hány eset ben tény leg le het sé ges elõ ször a ma ga sabb
men tá lis ké pes sé ge ket ki fej lesz te ni és egy idõ re úgy szól -
ván át ug ra ni az asztrális sí kot. Ez azon ban nem a meg szo -
kott mód szer, amit a Böl cses ség Mes te rei al kal maz nak
ta nít vá nya ik ese té ben. A leg több em ber nél az ug rá sok kal
és vissza esé sek kel együtt járó fej lõ dés meg va ló sít ha tat lan,
ezért las san és lé pés rõl lé pés re kell elõ re ha lad ni.
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A Csend hang ja há rom csar nok ról be szél. Az elsõ a Tu -
dat lan ság Csar no ka, ez a fi zi kai sík, a má so dik a Ta nu lás
Csar no ka, ami az asztrális sík. Azért ne ve zik így, mert az
asztrális csakrák meg nyí lá sa annyi val töb bet tár fel, mint
ami a fi zi kai sí kon lát ha tó, hogy az em ber úgy érzi, sok kal
kö ze lebb van a dol gok va ló sá gá hoz. Mind emel lett ez még
min dig csak a pró ba ta nu lás hely szí ne. Még sok kal va ló -
dibb és ha tá ro zot tabb tu dás ra te szünk szert a Böl cses ség
Csar no ká ban, amely a men tá lis sík.

Az asztrális sík szín pa dá nak egyik fon tos ré sze az, ame -
lyet gyak ran – bár hely te le nül – az Asztrális Fény Fel jegy -
zé se i nek ne vez nek. Ezek a fel jegy zé sek, (ame lyek valójá-
ban az Is te ni em lé ke zet egy faj ta ma te ri a li zá ci ói, élõ, fény -
kép sze rû áb rá zo lá sai mind an nak, ami va la ha is tör tént)
ténylegesen és ma ra dan dó an egy sok kal ma ga sabb sík ba
van nak rög zít ve, és az asztrális sí kon mind össze töb bé-ke -
vés bé szag ga tott mó don vissza ve rõd ve lé tez nek. Így aki -
nek lá tá si ké pes sé ge nem emel ke dik en nél fel jebb, va ló-
színûleg csak vé let len sze rû és össze füg gés te len ké pe ket
fog kap ni a múlt ból, össze füg gõ tör té net he lyett. Mind-
ezek el le né re a múlt ese mé nye i nek min den fé le vissza ve rõ -
dött ké pei fo lya ma to san jön nek lét re az asztrális vi lág ban,
és az itt ku ta tó kör nye ze té nek fon tos ré szét al kot ják.

Az asztrális sí kon való kom mu ni ká ci ót az adott lény tu -
dá sa kor lá toz za, ép pen úgy, mint a fi zi kai vi lág ban. Aki
ké pes hasz nál ni az ér tel mi tes tét, sok kal gyor sab ban és
könnyeb ben át tud ja adni gon do la ta it az itt lévõ em be ri lé -
nyek nek a men tá lis be nyo má sok se gít sé gé vel, mint a Föl -
dön. Az asztrális sík min den na pi la kói azon ban ál ta lá ban
nem tud ják ezt a ké pes sé get al kal maz ni, úgy tû nik, hogy a
Föl dön ural ko dók hoz ha son ló aka dá lyok kor lá toz zák
õket, bár ta lán ke vés bé me re ven. En nek kö vet kez té ben
(ahogyan ko ráb ban em lí tet tük), amint a Föl dön is, úgy itt
is a kö zös szim pá tia, a hit és a nyelv ál tal össze kap csolt
cso por tok ba tár sul va ta lál juk õket.
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XVII. FEJEZET

KÜLÖNBÖZÕ ASZTRÁLIS

JELENSÉGEK

Okunk van fel té te lez ni, hogy vél he tõ en nem fog hosszú 
ide ig tar ta ni, amíg né hány fi zi kai-fe let ti erõ al kal ma zá sa
is mert té vá lik szer te a vi lá gon. A spi ri tisz ta sze án szo kon
min den na pi gya kor lat egy lé nye gé ben el len áll ha tat lan erõ 
al kal ma zá sa, pél dá ul va la mi rend kí vü li súly meg moz dí tá -
sa egy pil la nat ra. Több mód van rá, aho gyan az ilyen ered -
mé nye ket lét re le het hoz ni. Uta lá so kat az aláb bi négy re
ta lál ha tunk.

1. A Föld fel szí nén az egyik pó lus tól a má si kig ha tal mas
éterikus áram la tok foly nak olyan mennyi ség ben, ame lyek
ezt az erõt olyan el len áll ha tat lan ná te szik, mint ami lyen a
da gály ere je, és lé tez nek olyan mód sze rek, ame lyek se gít -
sé gé vel ezt az óri á si erõt biz ton ság gal fel le het hasz nál ni,
bár az irá nyí tá suk ra tett ügyet len pró bál ko zás a leg na -
gyobb ve széllyel jár.

2. Lé te zik egy éterikus nyo más, amely né mi leg meg fe lel a 
lég kö ri nyo más nak, bár an nál mér he tet le nül na gyobb. A
gya kor la ti ok kul tiz mus ta nít ja, hogy ho gyan le het egy
adott éterikus tö me get el szi ge tel ni a töb bi éter tõl, és így az 
éterikus nyo más ha tal mas ere jét mû kö dés be le het hoz ni.

3. Lé te zik egy ha tal mas po ten ci á lis ener gia kész let, amely
alvó ál la po tú vá vált az anyag ban a fi nom nak a dur vá ba
való le süllye dé se so rán, és az anyag ál la po tá nak meg vál -
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toz ta tá sá val en nek egy ré szét le het sé ges fel sza ba dí ta ni és
fel hasz nál ni, va la hogy úgy, aho gyan a hõ for má já ban rej lõ
ener gia a lát ha tó anyag ál la po tá nak meg vál toz ta tá sá val
fel sza ba dít ha tó.

4. Sok ered ményt le het el ér ni az zal, amit re zo ná ló rez -
gés ként is me rünk. Az anyag azon osz tá lyá nak alap hang ját
meg szó lal tat va, amely re ha tást kí vá nunk gya ko rol ni,
számtalan re zo ná ló rez gést vált ha tunk ki. Ami kor ezt a fi -
zi kai sí kon tesszük meg, pél dá ul meg szó lal ta tunk egy
hangot egy hár fán, és más azo no san han golt hár fá kat
kényszerítünk arra, hogy azok re zo nál va vá la szol ja nak,
sem mi lyen to váb bi ener gia nem ke let ke zik. Az asztrális
sí kon azon ban az anyag sok kal ke vés bé te he tet len, és így
ami kor azt re zo ná ló rez gé sek kel mû kö dés be hoz zuk, a sa -
ját élet ere jét hoz zá te szi az ere de ti im pul zus hoz, amely így
sok szo ro sá ra nö ve ked het. Az ere de ti im pul zus to váb bi rit -
mi kus meg is mét lé sé vel a rez gé se ket annyi ra fel le het erõ -
sí te ni, hogy az ered mény az ok hoz ké pest min den éssze rû
mér té ket fe lül múl. Úgy tû nik, ez zel az erõ vel el ér he tõ tel -
je sít mé nyek te rén szin te sem mi lyen kor lát nem lé te zik
egy nagy Adeptus szá má ra, aki tel je sen tu da tá ban van a le -
he tõ sé ge i nek, mert maga a Vi lág egye tem te rem té se is a
Ki mon dott Szó ál tal kel tett rez gé sek ered mé nye.

A mantrák vagy va rázs igék azon osz tá lya ese té ben,
ame lyek ered mé nyü ket nem va la mi lyen elementál irá nyí -
tá sá val, ha nem csak bi zo nyos han gok is mét lé sé vel érik el,
a ha tás fok szin tén a re zo ná ló rez gé sek ilyen mû kö dé sé tõl
függ.

A szét bom lás je len sé gét szin tén rend kí vül gyors rez gé -
sek mû köd te té sé vel le het elõ idéz ni, ame lyek le gyõ zik az
ép pen ke zelt tárgy mo le ku lái kö zöt ti ko hé zi ós erõt. Egy
né mi leg más tí pu sú, még gyor sabb rez gés eze ket a mo le -
ku lá kat al ko tó atom ja ik ra vá laszt ja szét. Az a test, ame lyet
így éte ri ál la pot ba ho zunk, na gyon nagy se bes ség gel moz -
gat ha tó az egyik hely rõl a má sik ra, és ab ban a pil la nat ban,
ami kor a ki fej tett erõt vissza von juk, az éter nyo más az
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anya got arra kény sze rí ti, hogy is mét fel ve gye az ere de ti ál -
la po tát.

Meg kell ma gya ráz nunk, hogy egy tárgy alak ja ho gyan
ma rad meg, ami kor azt szét bont juk, azu tán pe dig újra ma -
te ri a li zál juk. Pél dá ul, ha egy fém kul csot hõ se gít sé gé vel
gõz ál la pot ba ho zunk, ami kor a hõt el von juk, a fém meg -
szi lár dul, de kulcs he lyett az csak egy fém da rab lesz. En -
nek az az oka, hogy az elementális eszen cia, amely át hat ja
a kul csot, a kulcs ál la po tá nak meg vál to zá sá val szét szó ró -
dik. Nem azért, mert a hõ ha tás sal van az elementális
eszenciára, ha nem mert ami kor ide ig le nes tes te szi lárd
testként el pusz tul, az elementális eszen cia vissza öm lik
ezen eszen cia nagy tar tá lyá ba, na gyon ha son ló an ah hoz,
aho gyan az em ber ma ga sabb prin cí pi u mai – bár egy ál ta -
lán nem hat rá juk a hõ vagy a hi deg – a fi zi kai test el ha gyá -
sá ra kény sze rül nek an nak el ége té se kor.

En nek kö vet kez té ben ami kor a kulcs fém je is mét szi -
lárd hal maz ál la pot ba hûl, az a „föld” elementális eszen cia, 
amely be lé je vissza öm lik, már nem ugyan az, ami elõt te
ben ne volt, és ezért nincs ok arra, hogy a kulcs-for ma
fennma rad jon.

Ami kor azon ban az em ber egy kul csot azért bon tott
szét, hogy azt az egyik hely rõl a má sik ra vi gye át, az ele -
mentális eszen ci át gon do san ugyan ab ban az alak já ban
tart ja meg, amíg az át vi tel meg nem tör tént, és azu tán,
ami kor az aka rat ere jét vissza von ja, az elementális eszen cia 
ön tõ for ma ként mû kö dik, amely be a meg szi lár du ló ré -
szecs kék be le öm le nek, vagy in kább kö ré je cso por to sul -
nak. Így – ha csak a mû ve le tet vég zõ kon cent rá ló ere je ki
nem me rül – az alak pon to san meg ma rad.

Az „apportálás”, va gyis tár gyak át vi te le szin te szem pil -
lan tás alatt nagy tá vol ság ról a spi ri tisz ta sze án szok ra néha
ezen a mó don tör té nik, mert nyil ván va ló, hogy szét bon -
tott ál la pot ban tö ké le tes könnyed ség gel vi he tõk ke resz tül
bár mi lyen szi lárd anya gon, ami lyen egy ház fala vagy egy
le zárt do boz ol da la. Az anyag anya gon való ke resz tül ha to -
lá sa így – ami kor meg ért jük – ép pen olyan egy sze rû, mint
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a víz át ha la dá sa egy szi tán, vagy a gáz át ha to lá sa egy fo lya -
dé kon.

A ma te ri a li zá ció, va gyis egy tárgy át vál toz ta tá sa éterikus 
hal maz ál la pot ból szi lárd hal maz ál la pot ba, a fen ti fo lya -
mat meg for dí tá sá val hoz ha tó lét re. Eb ben az eset ben is fo -
lya ma tos aka rat meg fe szí tés re van szük ség, hogy megaka-
dályozzuk a ma te ri a li zált anyag vissza esé sét éterikus hal -
maz ál la pot ba. A ma te ri a li zá ció kü lön bö zõ faj tá it a kö vet -
ke zõ, Lát ha tat lan se gí tõk címû fe je zet ben ír juk le.

Min den fé le elekt ro mos za var ne héz sé get okoz mind a
ma te ri a li zá ció, mind a szét bon tás vég hez vi te lé nél, va ló -
szí nû leg ugyan azért, ami ért a ra gyo gó fény is szin te le he -
tet len né te szi eze ket a je len sé ge ket: az erõs rez gés rom-
boló ha tá sa mi att.

A meg ket tõ zés úgy jön lét re, hogy a má so lan dó tárgy ról
egy tö ké le tes men tá lis ké pet ho zunk lét re, majd erre az ön -
tõ min tá ra össze gyûjt jük a szük sé ges asztrális és fi zi kai
anya got. A je len ség lét re ho zá sá hoz je len tõs össz pon to sí tá -
si ké pes ség re van szük sé günk, mert a meg ket tõ zen dõ
tárgy min den ré szecs ké jét – mind a kül sõ ket, mind a bel -
sõ ket – egy szer re kell pon to san szem elõtt tar ta ni. Aki
nem ké pes a szük sé ges anya got köz vet le nül a kör nye zõ
éter bõl ki von ni, néha köl csön ve he ti azt az ere de ti tárgy
anya gá ból is, amely nek ez után en nek meg fe le lõ en csök -
ken a tö me ge.

Le ve lek ki ve tí té sét több fé le mó don le het lét re hoz ni. Egy 
Mes ter maga elé te het egy da rab pa pírt, majd a le ír ni kí -
ván tak ról lét re hoz egy men tá lis ké pet, és az éter bõl ki von -
ja azt az anya got, amely a kép tár gyi a su lá sá hoz szük sé ges.
Vagy ugyan ezt az ered ményt ugyan olyan könnye dén lét -
re hoz hat ja a le ve le zõ tár sa elõtt fek võ pa pí ron is, bár mek -
ko ra is le gyen a köz tük levõ tá vol ság.

Egy har ma dik  – gyor sabb, és ezért gyak rab ban is al kal -
ma zott – mód szer az, hogy a le vél tel jes tar tal mát va la me -
lyik ta nít vány el mé jé be he lye zi, és rá bíz za a ki ve tí tés
me cha ni kus mun ká ját. Ez után a ta nít vány el kép ze li, hogy 
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lát ta azt a le ve let, ame lyet a Mes ter ke zé vel a pa pír ra írt, és
az imént le írt mó don tár gyi a sít ja az írást. Ha úgy ta lál ja,
hogy ne héz az anya got az éter bõl ki von ni, és az írást egyi -
de jû leg rá ve tí te ni a pa pír ra, hasz nál hat tin tát vagy szí nes
port, amellyel sok kal könnyeb ben tud írni.

Ép pen ilyen könnyû egyik vagy má sik em ber kéz írá sát
utá noz ni, és min den na pi esz kö zök kel le he tet len az így lét -
re ho zott ha mi sít ványt le lep lez ni. Egy Mes ter ta nít vá nya
ren del ke zik hozzá csal ha tat lan mód szer rel, ame lyet al kal -
maz hat, má sok szá má ra azon ban az ere de ti sé get csak a le -
vél tar tal ma és az ab ból su gár zó szel le mi ség iga zol hat ja,
mi vel a kéz írás – le gyen akár mi lyen tö ké le tes után zat – bi -
zo nyí ték ként ér ték te len.

Az a ta nít vány, aki eb ben a mun ká ban még kez dõ, va ló -
szí nû leg csak né hány szót ké pes egy szer re el kép zel ni, aki -
nek vi szont több a ta pasz ta la ta, egy egész ol dalt vagy egy
tel jes le ve let ké pes egy bõl fel idéz ni. Ilyen mó don a spi ri -
tisz ta sze án szo kon néha egé szen hosszú le ve let le het lét re -
hoz ni né hány má sod perc alatt.

Ké pe ket ugyan így le het ki ve tí te ni, csak itt az egész ké -
pet kell egy szer re fel idéz ni, és ha sok fé le szín re van szük -
ség, ak kor azo kat lét re kell hoz ni, egy más tól el vá lasz ta ni,
és he lye sen al kal maz ni. Nyil ván va ló an itt tág tere van a
mû vé szi ké pes ség nek, és akik gya kor lott mû vé szek, sok -
kal na gyobb si kert ér nek el, mint azok, akik nek nincs
ilyen ta pasz ta la tuk.

A táb lá ra írást néha ki ve tí tés sel hoz zák lét re, bár gyak -
rab ban apró szel lem kéz-ré szek ma te ri a li zá lód nak, ame -
lyek ép pen csak ele gen dõk, hogy meg fog ják a kré tát.

A levitációt, va gyis egy em be ri test le be gé sét a le ve gõ ben 
a sze án szo kon gyak ran „szel lem ke zek” hoz zák lét re, ame -
lyek fenn tart ják a mé di um tes tét. Meg va ló sít ha tó le ve gõ-
és víz-elementálok se gít sé gé vel is. Ke le ten azon ban min -
dig – és al kal man ként ná lunk is – egy má sik mód szert al -
kal maz nak. Az ok kult tu do mány is mer egy – tu laj don-
képpen mag ne ti kus ter mé sze tû – ne héz sé gi erõt sem le ge -
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sí tõ vagy akár meg for dí tó el já rást, amely nek se gít sé gé vel a 
levitációt könnyen lét re le het hoz ni. Két ség te le nül a régi
In di á ban és At lan tisz ban ezt a mód szert al kal maz ták a lég -
ha jók fel eme lé sé hez, és va ló szí nû leg ha son ló mód szert al -
kal maz tak a pi ra mi sok épí té sé nél is.

A levitáció elõ for dult né hány in di ai asz ké tá val és né -
hány na gyobb ke resz tény szent tel is, akik mély me di tá ció
ál la po tá ban így emel ked tek fel a ta laj ról, mint pél dá ul
Szent Te réz és cupertinoi Szent Jó zsef.

Mi vel a fény éterikus rez gé sek bõl áll, nyil ván va ló, hogy 
bár ki, aki meg ér ti, ho gyan hoz za lét re eze ket a rez gé se ket,
lét re tud ja hoz ni a „szel lem-fé nye ket”, mind a sze lí den
fosz fo resz ká ló, mind a va kí tó elekt ro mos vál to zat ban,
vagy azo kat a tán co ló fény göm bö ket, ame lyek ké a tûz-
elementálok bi zo nyos osz tá lya olyan szí ve sen ala kul át.

A tûz meg fo gá sá nak mu tat vá nya (vagy a tû zön já rás) égé -
si seb nél kül úgy le het sé ges, hogy az em ber a ke zét (vagy a
lá bát) egy na gyon vé kony éterikus anyag ból álló ré teg gel
von ja be, és így áll ja a tü zet. Van nak azon ban más mód sze -
rek is, amik kel ez el ér he tõ.

A tûz lét re ho zá sa is az asztrális sík esz köz tá rá hoz tar to -
zik. Úgy tû nik, leg alább há rom mód szer lé te zik, ami vel ez
vég re hajt ha tó:

1. létrehozni és fenn tar ta ni a szük sé ges rez gé si se bes sé -
get, amely nél az égés nek be kell kö vet kez nie;

2. izzó anyag egy ki csi tö re dé két oda jut tat ni a ne gye dik
di men zi ó ban, majd ad dig fúj ni, amíg láng ra lob ban;

3. kémiai al ko tó ele me ket oda jut tat ni, ame lyek égést
ered mé nyez nek.

A fé mek át ala kí tá sát úgy le het meg va ló sí ta ni, hogy egy
da rab fé met ato mi ál la po tú vá ala kí tunk, majd át ren dez -
zük az ato mo kat egy má sik for má ban.

A reperkusszió vagy vissza ve rõ dés, amit a Lát ha tat lan se -
gí tõk címû fe je zet ben fo gunk tár gyal ni, ugyan csak a fen -
tebb le írt re zo ná ló rez gé sek el vé nek kö vet kez mé nye.
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XVIII. FEJEZET

A NEGYEDIK DIMENZIÓ

Az asztrális vi lág nak sok olyan jel leg ze tes sé ge van,
amely meg le põ pon tos ság gal meg egye zik a négy di men zi -
ós vi lá gé val, aho gyan azt a geo met ria és a ma te ma ti ka el -
kép ze li. Va ló já ban ez a meg egye zés annyi ra szo ros, hogy
is me rünk ese te ket, ami kor a ne gye dik di men zió geo met -
ri á já nak tisz tán ér tel mi ta nul má nyo zá sa meg nyi tot ta a ta -
nu ló asztrális lá tá sát.

C. H. Hinton klasszi kus köny vei eb ben a té má ban a kö -
vet ke zõk:

– Scientific Romances [Tu do má nyos el be szé lé sek, I. II.],
– A New Era of Thought [A gon dol ko dás új kor sza ka],
– The Fourth Dimension [A ne gye dik di men zió].

C. W. Leadbeater na gyon ajánl ja eze ket a köny ve ket, és
azt ál lít ja, hogy a ne gye dik di men zió ta nul má nyo zá sá ra az 
ál ta la is mert leg jobb mód szer az asztrális sí kon ural ko dó
kö rül mé nyek el kép ze lé sé hez, és hogy C. H. Hinton el mé -
le te a ne gye dik di men zi ó ról az egyet len, amely egy faj ta
ma gya rá zat tal szol gál az asztrális lá tás ál lan dó an meg fi -
gyelt kö rül mé nye i re.

Más, ké sõb bi munka Claude Bragdon több köny ve:

– Beautiful Necessity [Gyö nyö rû szük sé ges ség],
– A Pri mer of Higher Space [Be ve ze tés a ma ga sabb tér -

be],
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– Fourth Dimensional Vistas [Ne gye dik di men zi ós lát vá -
nyok], stb.

P.D. Ouspensky: Tertium Organum [Har ma dik szerv] a
leg ta nul sá go sabb, és ezen kí vül még sok más.

Azok szá má ra, akik ezt a té mát még nem ta nul má nyoz -
ták, az aláb bi ak ban na gyon váz la to san fel so rol juk a ne gye -
dik di men zió alap ját je len tõ fõbb jel lem zõ ket.

Egy pont nak, amely nek „van he lye, de nincs ter je del -
me”, nincs di men zi ó ja. Egy vo nal nak, ame lyet egy pont
moz gá sa hoz lét re, egy di men zi ó ja van, a hosszú sá ga. Egy
fe lü let nek, ame lyet egy vo nal ön ma gá ra me rõ le ge sen tör té -
nõ moz gá sa hoz lét re, két di men zi ó ja van, a hosszú sá ga és
a szé les sé ge. Egy test nek, ame lyet egy fe lü let ön ma gá ra me -
rõ le ge sen tör té nõ moz gá sa hoz lét re, há rom di men zi ó ja
van, a hosszú sá ga, a szé les sé ge, és a vas tag sá ga.

A tesseract egy fel té te le zett test, ame lyet egy tér be li test
ön ma gá ra me rõ le ge sen tör té nõ moz gá sa hoz lét re, négy
di men zi ó ja van, hossza, szé les sé ge, vas tag sá ga és még egy,
amely erre a há rom ra me rõ le ges, de ame lyet a mi há rom di -
men zi ós vi lá gunk ban le he tet len áb rá zol ni.

A kö vet ke zõ táb lá zat alap ján egy tesseract sok tu laj don -
sá gá ra kö vet kez tet he tünk:

pont ja vo na la fe lü le te
tér be li
tes te

Egy pont nak van 1 – – –

Egy vo nal nak van 2 1 – –

Egy négyszögnek van 4 4 1 –

Egy koc ká nak van 8 12 6 1

Egy tesseractnak van 16 32 24 8
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A tesseract – aho gyan azt C. H. Hinton le ír ja – C. W.
Leadbeater sze rint va ló ság, és tel je sen is me rõs alak zat az
asztrális sí kon. J. Van Manen: Some Occult Experiences
[Né hány ok kult tapasztalat] címû köny vé ben meg kí sér li
egy négy di men zi ós gömb képi áb rá zo lá sát.

Kö ze li és a kép ze le tet meg moz ga tó pár hu zam van azon
je len sé gek kö zött, ame lye ket egy há rom di men zi ós tárgy
se gít sé gé vel hoz ha tunk lét re egy két di men zi ós kép ze let -
be li vi lág ban, amely ben egy olyan lény él, ami nek csak két 
di men zi ó ról van tu do má sa, és sok asztrális je len ség kö -
zött, aho gyan azok elõt tünk, a fi zi kai vagy há rom di men zi -
ós vi lág ban élõk elõtt meg je len nek. Így:

1. A tár gya kat a har ma dik di men zió men tén fel emel ve
tet szés sze rint le het meg je len tet ni vagy el tün tet ni a két di -
men zi ós vi lág ban.

2. Egy tár gyat, ame lyet tel je sen kö rül vesz egy kör vo nal, 
a har ma dik di men zió men tén ki le het emel ni a zárt tér bõl.

3. Egy két di men zi ós vi lág – ami egy pa pír lap pal szem -
lél tet he tõ – meg haj lí tá sá val két tá vo li pon tot egy más hoz
kö ze lít he tünk, sõt egy más ra fek tet he tünk, és így a tá vol -
ság két di men zi ós el kép ze lé sét hasz nál ha tat lan ná te het -
jük.

4. Egy jobb me ne tes tár gyat a har ma dik di men zió men -
tén meg le het for gat ni, és bal me ne tû tárgy ként is mét meg -
je len tet ni.

5. A har ma dik di men zi ó ból le néz ve egy két di men zi ós
tárgy ra, an nak min den pont ját egy szer re és a pers pek tí va
tor zí tá sá tól men te sen le het lát ni.

A két di men zió fel fo gá sá ra kor lá to zott lény elõtt a fen -
ti ek „cso dá nak” és tel je sen ért he tet len nek tûn nek.

Kü lö nös, hogy pon to san ha son ló trük kök tör tén het -
nek és tör tén nek ve lünk, amint ezt a spi ri tisz ták jól tud -
ják:

1. Lé nyek és tár gyak meg je len nek, vagy el tûn nek.
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2. Tár gyak „apportálása” tör té nik meg nagy tá vol sá -
gok ról.

3. Tár gyak tûn nek el le zárt do bo zok ból.
4. Úgy tû nik, hogy a tér gya kor la ti lag meg sem mi sül.
5. Egy tárgy el len ke zõ jé re for dít ha tó, va gyis egy jobb

kéz bal kéz zé vál toz tat ha tó.
6. Egy tárgy – pél dá ul egy koc ka – min den ré sze egy -

szer re lát ha tó, min den pers pek ti vi kus tor zí tás tól men te -
sen, ha son ló kép pen egy be zárt könyv tel jes tar tal ma egy-
szer re lát ha tó.

Az erõ lát szó lag a sem mi bõl tör té nõ fel tö ré sé nek ma -
gya rá za ta – pél dá ul a csakrákban – ter mé sze te sen a ne gye -
dik di men zi ó ból ve zet he tõ le.

Egy fe lü let re ki ön tött fo lya dék két di men zi ó ban igyek -
szik ki ter jed ni, mi köz ben a har ma dik di men zi ó ban na -
gyon vé konnyá vá lik. Ha son ló kép pen egy gáz há rom di-
menzióban igyek szik szét ter jed ni, és le het sé ges, hogy
eköz ben ki seb bé vá lik a ne gye dik di men zi ó já ban, va gyis
egy gáz sû rû sé gét an nak ne gye dik di men zi ós re la tív vas -
tag sá gá ban le het mér ni.

Vi lá gos, hogy nem kell meg áll nunk négy di men zi ó nál,
mert tud juk, hogy szám ta lan tér be li di men zió le het sé ges.
Az min den eset re bi zo nyos nak lát szik, hogy az asztrális vi -
lág négy di men zi ós, a men tá lis öt di men zi ós, a buddhikus
pe dig hat di men zi ós.

Vi lá gos te hát, hogy ha – mond juk – össze sen hét di -
men zió lé te zik, ak kor min dig és min den hol hét di men zió
van, va gyis nem lé te zik há rom vagy négy di men zi ós lény.
Ez a lát szó la gos kü lönb ség csak az érin tett lény kor lá to -
zott ész le lé si ké pes sé ge mi att lé te zik, nem pe dig az ész lelt
tár gyak ban tör té nõ vál to zá sok mi att. Ouspensky ezt az el -
mé le tet na gyon jól ki dol goz ta a Tercium organum [Har ma -
dik szerv] címû köny vé ben.

Ez zel együtt az em ber ki fej leszt he ti az asztrális tu da tos -
sá gát, és még min dig nem ké pes ész lel ni és fel fog ni a ne -

191

A  NEGYEDIK DIMENZIÓ



gye dik di men zi ót. Tu laj don kép pen a va ló ság ban az át lag-
em ber egy ál ta lán nem ér zé ke li a ne gye dik di men zi ót,
amikor be lép az asztrális sík ra. Ezt csak bi zo nyos el mo só -
dott ság ként kép ze li el, és a leg több em ber anél kül éli le az
asztrális éle tét, hogy az õt kö rül ve võ anyag ban fel fe dez né
a ne gye dik di men zi ót.

Az olyan lé nyek nek, mint pél dá ul a ter mé szet szel le -
mek, akik az asztrális sík hoz tar toz nak, ter mé sze tük nél
fog va meg van a ké pes sé gük min den tárgy ne gye dik di -
men zi ó já nak lá tá sá ra, azon ban még õk sem tö ké le te sen
lát nak, mi vel csak az asztrális anya got ész le lik a tár gyak -
ban, a fi zi ka it pe dig nem, aho gyan mi a fi zi ka it ész lel jük,
az asztrálisat pe dig nem.

Az egyik tárgy nak egy má si kon való ke resz tül ha to lá sa
nem érin ti a ne gye dik di men zió kér dé sét, mi vel eset leg
szét bon tás sal megy vég be, ami tisz tán há rom di men zi ós
el já rás.

Az idõ va ló já ban egy ál ta lán nem a ne gye dik di men zió,
de a prob lé mát az idõ szem pont já ból meg kö ze lít ve némi
se gít sé get kap ha tunk meg ér té sé hez. Egy kúp ke resz tül ha -
la dá sa egy da rab pa pí ron a pa pí ron élõ lény szá má ra egy
nagy ság ban vál to zó kör ként je len ne meg, a lény ter mé sze -
te sen kép te len len ne ész lel ni a kör va la mennyi ál la po tát
aho gyan azok egyet len kúp ré sze i ként együtt lé tez nek.
Ha son ló kép pen szá munk ra egy tér be li tárgy nö ve ke dé se a
buddhikus sík ról néz ve meg fe lel a kúp mint egész lá tá sá -
nak, és így ez némi fényt vet a múlt tal, a je len nel és a jö võ -
vel kap cso la tos ér zék csa ló dá sunk ra, és a jö võ be lá tás ké-
pességére.

Az idõ transz cen den tá lis né ze tét na gyon jól kö ze lí ti
meg C.H. Hinton a Stel la címû tör té ne té ben, amely a
Scientific Romances címû köny ve II. kö te té ben je lent
meg. Van két na gyon ér de kes uta lás erre az el kép ze lés re a
Tit kos Ta ní tás I. és II. kö te té ben is.

Ér de kes és je len tõs meg fi gye lés, hogy a geo met ria, aho -
gyan azt ma is mer jük, csak egy tö re dék, az ezo te ri kus va -
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ló ság exoterikus elõ ké szí té se. Mi u tán a tér va ló di érzé-
ke lé sét el ve szí tet tük, e tu dás felé ve ze tõ elsõ lé pés a ne gye -
dik di men zió meg is me ré se.

El kép zel het jük, hogy a monád fej lõ dé se kez de tén
szám ta lan di men zi ó ban ké pes mo zog ni és lát ni, ame lyek -
bõl min den lej jebb lé pés ese té ben egy el vész, vé gül már
csak há rom ma rad meg a fi zi kai agyi tu dat szá má ra. Így az
anyag ba való le szál lás kö vet kez té ben el va gyunk zár va a
min den ség is me re té tõl, ki vé ve a vi lág egy ki csi ré szét,
amely kö rül vesz ben nün ket, de még azt is, ami meg ma -
radt, csak tö ké let le nül lát juk.

A négy di men zi ós lá tás sal meg fi gyel het jük, hogy a
bolygók, ame lyek a há rom di men zi ós vi lág ban egy más tól
el kü lö nül nek, a négy di men zi ós vi lág ban össze kap cso lód -
nak. Ezek a boly gók a va ló ság ban olyan szir mok csú csai,
ame lyek egy nagy vi rág ré szei, in nen szár ma zik a hin duk
el kép ze lé se, hogy a Naprendszer egy ló tusz vi rág.

Egy ma ga sabb di men zi ón ke resz tül köz vet len kap cso -
lat lé te zik a Nap és a Föld kö zép pont jai kö zött is, és így
ele mek je len nek meg a Föld ben anél kül, hogy azok a fel -
szí nen ke resz tül men tek vol na.

Úgy tû nik, a ne gye dik di men zió ta nul má nyo zá sa köz -
vet le nül a misz ti ciz mus út já ra ve zet. Így C.H. Hinton ál -
lan dó an hasz nál ja „az én ki ve tí té se” ki fe je zést, ami vel
rá mu tat, hogy egy tér be li test négy di men zi ó ban való ér zé -
ke lé sé hez szük sé ges, hogy azt ne csak egyet len né zõ pont -
ból fi gyel jük meg, ha nem egy szer re min den né zõ pont ból,
va gyis az „én”, vagy egyé ni, el szi ge telt né zõ pon ton túl kell 
lép ni, és az ál ta lá nos, ön zet len né zõ pont tal kell fel vál ta ni.

Em lé kez zünk csak Szent Pál hí res mon dá sá ra, amely az 
ephezusiakhoz írt III. le ve lé nek 17-18. ver sé ben ta lál ha tó: 
„Íme, hogy a sze re tet ben meg gyö ke rez vén és fun da men -
tu mot vet vén, ké pe sek le gye tek min den szen tek kel együtt
meg ér te ni azt, hogy mi a szé les ség, a hosszú ság, a mély ség
és ma gas ság”.
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XIX. FEJEZET

AZ EMBERI ASZTRÁLIS LÉNYEK

Ha az asztrális lé nyek min den tí pu sát szám ba akar nánk 
ven ni, és le sze ret nénk írni, a fel adat ép pen olyan ha tal mas 
vol na, mint a fi zi kai lé nyek min den tí pu sá nak fel so ro lá sa
és le írá sa. Annyit te he tünk, hogy meg kí sé rel jük itt táb lá -
za to san össze ál lí ta ni a fõ osz tá lyo kat és va la mennyi rõl egy
rö vid le írást adni.

Hogy a fel so ro lást tel jes sé te gyük, meg kell ál la pí ta -
nunk, hogy a fen ti e ken kí vül a Nap rend szer más boly gó i -
ról való na gyon ma gas ren dû Adeptusok, sõt még na gyobb
tá vol ság ról jött ma gasz to sabb lá to ga tók is meg je len nek al -
kal man ként, noha le het sé ges, bár szin te el kép zel he tet len,
hogy az ilyen lé nyek va la ha is ma ni fesz tá lód ja nak egy
olyan ala csony sí kon, mint az asztrális. Ha még is ezt akar -
ják, ak kor boly gónk asztrális anya gá ból hoz nak lét re ma -
guk nak egy ide ig le nes tes tet.

Más részt ezen a boly gón két má sik nagy fej lõ dé si irány
fej lõ dé se is zaj lik, bár úgy lát szik, nem cél az, hogy az ah -
hoz tar to zó lé nyek vagy az em be rek ren des kö rül mé nyek
kö zött tu do mást sze rez ze nek egy más ról. Ha még is kap -
cso lat ba ke rül nénk ve lük, ak kor ez va ló szí nû leg fi zi ka i lag
tör tén ne, mi vel a kap cso la tuk a mi asztrális sí kunk kal na -
gyon gyen ge. Meg je le né sük egyet len le he tõ sé ge a szer tar -
tá sos má gia te rü le tén elõ for du ló, rend kí vül va ló szí nût len
bal eset meg tör tén té tõl függ, ame lyet csak né hány na gyon
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fej lett má gus tud el vé gez ni, ez zel együtt ez is meg tör tént
már leg alább egy szer.

Asztrális lé nyek

Em be ri ek

Nem em be ri ek Mes ter sé ge sek
Fi zi ka i lag élõk

Fi zi ka i lag
ha lot tak

1. Át lag em ber 1. Át lag em ber
1. Elementális

eszen cia

1. Ön tu dat la nul
al ko tott

elementálok

2. Pszi chi kus 2. Ár nyék
2. Ál la tok

asztrális tes te

2. Tu da to san
al ko tott

elementálok

3. Mes ter vagy
ta nít vá nya

3. Bu rok
3. Ter mé szet-

szel le mek
3. Mes ter sé ges
em be ri lé nyek

4. Fe ke te má gus 
vagy ta nít vá nya

4. Élet re kel tett
bu rok

4. Dé vák

5. Ön gyil kos és
hir te len el hunyt

6. Vám pír és
vér far kas

7. Fe ke te má gus 
és ta nít vá nya

8. Tes tet öl tés re
váró ta nít vány

9. Nirmânakaya
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AZ EMBERI OSZTÁLY

a.) Fi zi ka i lag élõk

1. Az át lag em ber. Ez az osz tály az olyan em be rek bõl áll,
akik nek fi zi kai tes te al szik, és akik a tu da tos ság kü lön-
bözõ szint je in ide-oda le beg nek az asztrális sí kon, amint
ezt az „Al vás alat ti élet” címû IX. fe je zet ben már részle-
tesen le ír tuk.

2. A pszi chi kus. Egy pszi chi ku san fej lett em ber ál ta lá -
ban tel je sen tu da tos, ami kor a fi zi kai tes tén kí vül van,
azon ban a meg fe le lõ kép zett ség hi á nya mi att haj la mos
arra, hogy a lá tot tak meg té vesszék. Gyak ran ké pes le het
va la mennyi asztrális alsíkot be ba ran gol ni, néha azon ban
kü lö nö sen von zó dik va la me lyik alsíkhoz, és rit kán emel -
ke dik en nek be fo lyá sa fölé. Vissza em lé ke zé se a látot-
takra ter mé sze te sen a tel jes tisz ta ság és a tö ké le tes el tor zu -
lás vagy a sö tét fe lej tés kö zött vál to zik. Mi vel fel té te lez -
zük, hogy nem ve ze ti va la me lyik Mes ter, min dig az
asztrális tes té ben fog meg je len ni, mi vel nem tud ja, ho -
gyan kell men tá lis tes té ben mû köd ni.

3. Az Adeptus és ta nít vá nyai. Ez az osz tály ál ta lá ban nem
az asztrális, ha nem a men tá lis sík négy alsó alsíkjának
anya gá ból álló men tá lis tes tét hasz nál ja. En nek a tu dat-
hor do zó nak az elõ nye az, hogy le he tõ vé te szi a men tá lis
sík és az asztrális sík kö zöt ti ál lan dó át já rást, és min dig
meg en ge di sa ját sík ja na gyobb erõ for rá sá nak és éle sebb
ér zé ke lõ ké pes sé gé nek hasz ná la tát.

Mi vel a men tá lis test asztrális lá tás sal nem lát ha tó, az
ab ban dol go zó ta nít vány meg ta nul ja, ho gyan gyûjt sön
maga köré egy ide ig le nes, asztrális anyag ból álló bur kot,
ami kor azt akar ja, hogy ész re ve he tõ vé vál jon az asztrális
lé nyek szá má ra. Egy ilyen tu dat hor do zó, bár meg je le né sé -
ben pon tos mása az em ber nek, a sa ját asztrális tes té bõl
sem mi lyen anya got nem tar tal maz, de ugyan úgy meg fe lel
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an nak, mint ahogy a ma te ri a li zá ció meg fe lel a fi zi kai test -
nek.

Fej lõ dé sé nek egy ko ráb bi szint jén a ta nít ványt asztrális 
tes té ben le het meg ta lál ni épp úgy, mint bár ki mást, de bár -
me lyik tu dat hor do zó ját hasz nál ja is, a meg fe le lõ ta ní tó ve -
ze té se alatt álló ta nít vány min dig tel je sen tu da tos és
könnyen tud mû köd ni va la mennyi alsíkon.

4. A fe ke te má gus és ta nít vá nyai. Ez az osz tály né mi leg
meg fe lel az Adeptus és ta nít vá nyai osz tá lyá nak, ki vé ve,
hogy a fej lõ dés a jó he lyett a rossz irány ban tör té nik, és a
meg szer zett ké pes sé gek ön zet len cé lok he lyett önzõ cé lo -
kat szol gál nak. Ala cso nyabb fo ko za tai kö zött van nak
azok, akik az obeah és voodoo is ko lák szer tar tá sa it gya ko -
rol ják, és a kü lön bö zõ tör zsek va rázs lói. Ma ga sabb ér tel mi 
szin ten van nak, és ezért elit élen dõb bek a ti be ti fe ke te má -
gu sok.

b.) A fi zi ka i lag ha lot tak

1. Az át lag em ber ha lá la után. Ez az osz tály nyil ván va ló an 
na gyon né pes, és tar tal maz min den szin tû em bert, akik a
tu da tos ság mér té ké ben kü lön böz nek egy más tól, amint ezt 
már bõ veb ben le ír tuk a Ha lál utá ni élet címû XII.-XV. fe -
je ze tek ben.

2. Az ár nyék. A XXIII. fe je zet ben lát ni fog juk, hogy
ami kor egy em ber asztrális éle te le te lik, meg hal az aszt-
rális sí kon, és hát ra hagy ja a szét osz ló asztrális tes tét, pon -
to san úgy, mint ami kor fi zi ka i lag meg hal, és hát ra hagy ja a 
fel bom ló fi zi kai holt tes tet.

A leg több eset ben a fel sõ Én nem ké pes a tel jes manaszi
(men tá lis) prin cí pi u mát vissza von ni al sóbb prin cí pi u ma i -
ból, en nek kö vet kez té ben al sóbb men tá lis anya gá nak egy
ré sze az asztrális holt test tel el ke ve red ve vissza ma rad. Az
így vissza ma ra dó men tá lis anyag rész min den alsík dur -
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vább tí pu sú anya gá ból áll, ame lyet az asztrális test nek si -
ke rült ki sza kí ta nia a men tá lis test bõl.

Ez az asztrális holt test, ame lyet ár nyék nak ne vez nek,
egy olyan lény, amely sem mi lyen ér te lem ben nem te kint -
he tõ va ló di egyed nek, mind amel lett az em ber pon tos kül -
se jét vi se li, ren del ke zik az em lé ke ze té vel és min den apró
egyé ni ki fe je zés mód já val. Ezért na gyon könnyen össze té -
veszt he tõ az em ber rel, ami a sze án szo kon gyak ran meg is
tör té nik. Nincs an nak tu da tá ban, hogy csak utá noz, mert
amennyi re ér tel me ki ter jed, azt kell fel té te lez nie, hogy õ
maga az em ber, pe dig va ló já ban csak az em ber leg ala cso -
nyabb tu laj don sá ga i nak lé lek nél kü li tö me ge.

Egy ár nyék élet tar ta ma azon alsó men tá lis anyag
mennyi sé ge sze rint vál to zik, amely él te ti, de mi vel ez fo -
lya ma to san fogy, ezért ér tel me is csök ken, bár ren del kez -
het jó adag bi zo nyos ál la ti ra vasz ság gal, és még élet út ja
vége felé is ké pes kom mu ni kál ni úgy, hogy a mé di um tól
ide ig le ne sen ér tel met vesz köl csön. Bel sõ ter mé sze té bõl
adó dó an kü lö nö sen haj la mos arra, hogy min den fé le rossz
be fo lyás ve ze té se alá ke rül jön, és mi vel el van vá laszt va
ma ga sabb Én jé tõl, nincs is össze té tel ében sem mi olyan,
ami a jó be fo lyá sok ra vá la szol ni tud na. Ezért könnyen át -
ad ja ma gát az alan ta sabb tí pu sú fe ke te má gu sok kü lön bö -
zõ ki sebb cél ja i hoz. A ren del ke zé sé re álló men tá lis anyag
fo ko za to san fel osz lik, és vissza tér sa ját sík ja kö zös anya gá -
ba.

3. A bu rok. A bu rok az em ber asztrális holt tes te szét -
bom lá sa vég sõ fá zi sá ban, mi u tán az ér te lem min den ré -
szecs ké je el hagy ta. Ezért sem mi fé le tu da tos sá ga vagy
ér tel me nincs, és az asztrális áram la tok kal passzí van
ide-oda sod ró dik. Né hány pil la nat ra azon ban még ek kor
is fel éleszt he tõ kí sér te ti es élet után zat tá, ha tör té ne te sen
egy mé di um au rá já nak ha tá sa alá ke rül. Ilyen kö rül mé -
nyek kö zött még min dig pon to san az el hunyt kül se jé re
fog em lé kez tet ni, és bi zo nyos mér té kig ké pes vissza ad ni
an nak meg szo kott ki fe je zé se it és kéz írá sát.
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Meg van az a ké pes sé ge is, hogy va kon vá la szol jon azok -
ra az ál ta lá ban leg ala cso nyabb ren dû rez gé sek re, ame lyek
ben ne ár nyék be li lé té nek utol só ide je alatt gyak ran lét re -
jöt tek.

4. Az élet re kel tett bu rok. Ez a lény szo ro san véve nem
em be ri, még is ide so rol tuk, mert kül sõ öl tö zé ke, a passzív
ér zé ket len bu rok egy szer az em be ri ség hez tar to zott. Az
ilyen élet, ér te lem, vágy és aka rat, amellyel ren del kez het,
az õt él te tõ mes ter sé ges elementáloké (lásd VII. fe je zet),
mi vel ez az elementál maga is egy go nosz em be ri gon do lat
te remt mé nye.

Az élet re kel tett bu rok min dig rossz in du la tú, va ló di kí -
sér tõ dé mon, aki nek rossz be fo lyá sát csak ere jé nek mér té -
ke kor lá toz za. Az ár nyék hoz ha son ló an gyak ran hasz nál-
ják a má gia voodoo és obeah for má i ban. Egyes írók „ele -
men tá ris ként” hi vat koz nak rá.

5. Az ön gyil kos és a hir te len ha lál ál do za ta. Eze ket már be -
mu tat tuk A ha lál utá ni élet kü lön le ges ese tei címû XV. fe je -
zet ben. Meg kell je gyez nünk még, hogy ez az osz tály az –
csak úgy, mint az ár nyé kok és az élet re kel tett bur kok –,
amit ki sebb vám pí rok nak le het ne vez ni, mert ami kor erre
le he tõ sé gük nyí lik, lé te zé sü ket úgy hosszab bít ják meg,
hogy élet erõt von nak ki azok ból az em be ri lé nyek bõl, aki -
ket ké pe sek be fo lyá sol ni.

6. A vám pír és a vér far kas. Ez a két osz tály ma már rend -
kí vül rit ka, de néha elõ for dul nak rá pél dák.

El vi leg le het sé ges, hogy az em ber olyan al jas, önzõ és
ál la ti as éle tet él jen, hogy vá gyai az egész alsó ér tel mét kör -
be há lóz zák, és az vé gül el vá lik a fel sõ Én tõl. Ez csak ott le -
het sé ges, ahol az ön zet len ség vagy spi ri tu a li tás min den
su ga rát el fojt ják, és nincs sem mi olyan tu laj don ság, ami
el len sú lyoz ná a rosszat.

Egy ilyen el kár ho zott lény a ha lál után na gyon gyor san
már kép te len meg ma rad ni az asztrális vi lág ban, és tel jes
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tu da tos ság gal el len áll ha tat la nul von zó dik a „sa ját he lyé -
re”, a ti tok za tos nyol ca dik szfé rá ba, ahol olyan ta pasz ta la -
tok után, ame lye ket jobb le sem írni, las san fel osz lik.
Vi szont ha ön gyil kos ság vagy hir te len ha lál ál do za ta, ak -
kor bi zo nyos kö rül mé nyek kö zött, fõ leg ha tud va la mit a
fe ke te má gi á ról, vissza tart hat ja ma gát at tól a sors tól, hogy
kí sér te ti es vám pír ként él jen.

Mi vel a nyol ca dik szfé rá ba csak a test ha lá la után jut -
hat, ezért egy faj ta katalepsziás transz ban meg õr zi a tes tét
úgy, hogy fé lig ma te ri a li zált asztrális tes te se gít sé gé vel
más em be ri lé nyek bõl vért öm leszt át bele, és így sok szo -
ros gyil kos ság el kö ve té sé vel ha lo gat ja vég sõ sor sa be tel je -
sü lé sét. En nek az eset nek a leg ha tá so sabb el len sze re –
aho gyan a népi ba bo na he lye sen fel té te le zi – a test el ége té -
se, így foszt va meg a lényt „tá masz pont já tól”.

A sír meg nyi tá sa kor a test ál ta lá ban tel je sen friss nek és
egész sé ges nek lát szik, és a ko por só néha vér rel van tele. Az 
el ége tés a vám pír iz mus e faj tá ját nyil ván va ló an le he tet -
len né te szi.

A vér far kas elõ ször csak az em ber fi zi kai éle te alatt ölt -
het tes tet, és el ke rül he tet le nül vele jár a má gia némi is me -
re te, ami arra min den eset re ele gen dõ, hogy ké pes le gyen
ki ve tí te ni az asztrális tes tet.

Ami kor egy tel je sen ke gyet len és ál la ti as em ber ki ve tí ti 
asztrális tes tét, azt bi zo nyos kö rül mé nyek kö zött más
asztrális lé nyek meg ra gad hat ják és ma te ri a li zál hat ják, de
nem em be ri for má ba, ha nem va la mi lyen vad ál la ti, ál ta lá -
ban far kas alak ba. Eb ben az ál la pot ban a kör nye zõ vi dé -
ken kó bo rol, meg öl ve más ál la to kat, sõt em be ri lé nye ket
is, így nem csak a vér utá ni só vár gá sát elé gí ti ki, ha nem
azo két a dé mo no két is, akik ûzik elõ re.

Eb ben az eset ben, aho gyan gyak ran meg tör té nik a kö -
zön sé ges ma te ri a li zá ció ese té ben is, az asztrális tes ten
oko zott sé rü lés a reperkusszió kü lö nös je len sé ge foly tán
(lásd a XXVIII. fe je zet 19. pont ját) az em ber fi zi kai tes tén
is meg je le nik. A fi zi kai test ha lá la után azon ban az

200

AZ  ASZTRÁLIS  TEST



asztrális test, amely va ló szí nû leg to vább ra is ugyan ab ban
az alak ban fog meg je len ni, ke vés bé lesz se bez he tõ.

Ek kor azon ban már ke vés bé lesz ve szé lyes, és ha csak
nem ta lál va la mi meg fe le lõ mé di u mot, kép te len lesz tel je -
sen ma te ri a li zá lód ni. Az ilyen testetöltésekben va ló szí nû -
leg nagy mennyi sé gû, az éterikus test más ból szár ma zó
anyag, és ta lán még némi, a fi zi kai test bõl ere dõ fo lyé kony
és gáz ne mû anyag is sze re pet ját szik, mint ez né hány ma -
te ri a li zá ció ese té ben is így van. Ez a fo lyé kony test tu do -
má sunk sze rint mind két eset ben sok kal na gyobb tá vol-
ságra ké pes el tá vo lod ni a fi zi kai test tõl, mint egyéb ként
le het sé ges egy csak éterikus anya got tar tal ma zó test ese té -
ben.

Mind a vám pí rok, mind a vér far ka sok meg je le né se ál ta -
lá ban a fi zi kai tes tük köz vet len kö ze lé re van kor lá toz va.

7. A fe ke te má gus és ta nít vá nya. Ez az osz tály – a szük sé -
ges mó do sí tás sal – meg fe lel a tes tet öl tés re váró ta nít vány -
nak, eb ben az eset ben azon ban az em ber a ter mé sze tes fej-
lõdés me ne té vel szem be száll va má gi kus el já rá sok kal –
néha a leg ször nyûbb ter mé sze tû ek kel – tart ja fenn ma gát
az asztrális élet ben.

Nem tart juk kí vá na to snak meg ne vez ni vagy le ír ni ezen 
osz tály kü lön bö zõ al osz tá lya it, mi vel egy ok kul tis ta ta nu -
ló csak el ke rül ni sze ret né õket. Mind ezek a lé nyek, akik
éle tü ket az asztrális sí kon így nyújt ják meg a ter mé sze tes
ha tá ron túl, ezt má sok ká rá ra és má sok éle té nek va la mi -
lyen for má ban tör té nõ el szí vá sá val te szik meg.

8. A tes tet öl tés re váró ta nít vány. Je len leg ez is egy rit ka
osz tály. An nak a ta nít vány nak, aki úgy dön tött, hogy
„nem fo gad ja el a menny or szá got”, va gyis aki nem akar
be lép ni a mennyei vi lág ba, ha nem foly tat ni akar ja mun ká -
ját a fi zi kai sí kon, néha – de csak egy na gyon ma gas szint -
rõl ér ke zõ hoz zá já ru lás sal – meg en ge dik, hogy így te gyen,
és mes te re egy meg fe le lõ új ra szü le tést ké szít sen elõ szá -
má ra. Azt mond ják, hogy még ak kor is, ami kor meg kap ja

201

AZ  EMBERI  LÉNYEK



az en ge délyt, a ta nít vány nak szi go rú an az asztrális sík ra
kell kor lá toz nia ma gát, amíg a do log el ren de zõ dik, mert
ha csak egy pil la nat ra is meg érin ti a men tá lis sí kot, ak kor
va la mi el len áll ha tat lan áram lat is mét a nor má lis fej lõ dés
ke re tei közé so dor hat ja, és így be lép a mennyei vi lág ba.

Ese ten ként, bár rit kán a ta nít vány köz vet le nül egy fel -
nõtt test be he lyez he tõ, ame lyet ko ráb bi la kó ja már nem
hasz nál to vább, de rit ka, hogy egy meg fe le lõ test ren del ke -
zés re áll.

9. A Nirmânakaya. Tény leg na gyon rit ka eset, hogy egy
olyan ma gasz tos lény, mint egy Nirmânakaya tes tet ölt sön 
az asztrális sí kon. A Nirmânakaya az, aki el nyer te a jo got,
hogy szám ta lan kor sza kot ki mond ha tat lan bol dog ság ban
tölt sön el, még is azt vá lasz tot ta, hogy kap cso lat ban ma rad
a Föld del, úgy mond e vi lág és a nir vá na kö zött le beg ve,
azért, hogy spi ri tu á lis erõ ára mo kat hoz zon lét re, ame lyet a 
fej lõ dés se gí té sé re le het fel hasz nál ni. Ha meg akar je len ni
az asztrális sí kon, ak kor va ló szí nû leg egy ide ig le nes aszt-
rális tes tet te remt ma gá nak e sík atomikus anya gá ból. Ez
azért le het sé ges, mert a Nirmânakaya meg tart ja ka u zá lis
tes tét, és így a per ma nens ato mo kat is, ame lye ket egész fej -
lõ dé se alatt ma gá val vitt, és így bár me lyik pil la nat ban
men tá lis, asztrális vagy fi zi kai tes tet ma te ri a li zál hat kö ré -
jük, ha úgy akar ja.
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XX. FEJEZET

A NEM EMBERI ASZTRÁLIS

LÉNYEK

1. Az elementális eszen cia. Az „elementál” ki fe je zést kü -
lön bö zõ írók arra hasz nál ják, hogy vele lé nyek sok kü lön -
bö zõ faj tá ját ne vez zék meg. Itt arra hasz nál juk, hogy a
lé te zé se bi zo nyos szint je in lévõ monádi eszen ci át je löl jük
vele, ame lyet úgy is meg le het ha tá roz ni, mint az is te ni erõ 
vagy szel lem anyag ba tör té nõ le ára dá sát.

A ta nít vány nak azt a leg fon to sabb meg ér te nie, hogy
en nek az elementális eszen ci á nak a fej lõ dé se az ív le fe lé
ve ze tõ sza ka szán tör té nik, aho gyan gyak ran ne ve zik, va -
gyis az anyag ban való tel jes el ke ve re dés irá nyá ba, amint az 
ás vány vi lág ban lát juk, nem pe dig az anyag tól való el tá vo -
lo dás irá nyá ba, kö vet ke zés kép pen szá má ra a fej lõ dés az
anyag ba való le szál lást je len ti, nem pe dig a ma ga sabb sí -
kokra tör té nõ fel emel ke dést.

Mi e lõtt a „ki ára dás” el éri az egyéniesülés szint jét, ami -
kor lel ket le hel az em ber be, már ke resz tül ment és meg lel -
ke sí tett hat fej lõ dé si szin tet, úgy mint az elsõ elementális
bi ro dal mon (a fel sõ men tá lis sí kon), a má so dik ele men-
tális bi ro dal mon (az alsó men tá lis sí kon), a har ma dik ele-
men tá lis bi ro dal mon (az asztrális sí kon), az ás vá nyi, a nö -
vé nyi és az ál la ti bi ro dal ma kon. Néha ás vá nyi, nö vé nyi
vagy ál la ti monádnak ne ve zik, bár ez ha tá ro zot tan fél re ve -
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ze tõ, mi vel már jó val az elõtt, hogy el éri e bi ro dal mak bár -
me lyi két, nem egy, ha nem sok monáddá vált.

Itt ter mé sze te sen csak az asztrális elementális eszen ci á -
val fog lal ko zunk. Ez az eszen cia az Is te ni ki ára dás ból áll,
amely már be bur kol ta ma gát az anyag ba, egé szen le, a
men tá lis sík atomikus anya gá ig, majd pe dig köz vet le nül
az asztrális sík ra me rült le, és egy atomikus asztrális anyag -
ból álló tes tet gyûj tött maga köré. Az asztrális sík
elementális eszen ci á já ban – amely a har ma dik elementális 
bi ro da lom hoz tar to zik – lévõ egyik ilyen kom bi ná ció az,
ami köz vet le nül meg elõ zi az ás vá nyi bi ro dal mat.

Az asztrális sík be li 2401 kü lön bö zõ fej lõ dé si vo na la so -
rán a kü lön bö zõ alsíkok anya gá ból sok és kü lön fé le ke ve -
ré ket vonz ma gá hoz. Ezek azon ban csak át me ne ti ek, és
lé nye gét te kint ve még is egyet len bi ro da lom ma rad.

Pon to san ki fe jez ve az zal a cso port tal kap cso lat ban,
amelyet je len leg vizs gá lunk, nem lé te zik olyas mi, mint
egyet len elementál. Amit ta lá lunk, az az elementális eszen -
cia egy ha tal mas tö me ge, amely cso dá la to san ér zé keny a
leg tü né ke nyebb em be ri gon do lat ra is, és el kép zel he tet len
könnyed ség gel, a má sod perc vég te len ki csi tö re dé ke alatt
vá la szol a tel je sen ön tu dat lan em be ri aka rat vagy vágy
ered mé nye ként ben ne lét re jö võ rez gé sek re.

Ab ban a pil la nat ban azon ban, ami kor egy ilyen aka rat
vagy gon do lat ha tá sá ra élõ erõ vé ala kul át, egy elementállá
vá lik, és a „mes ter sé ges” osz tály hoz tar to zik, amely rõl a
kö vet ke zõ fe je zet ben lesz szó. De még ez után is el kü lö nült 
léte ál ta lá ban mú lan dó, mert amint a ka pott im pul zust
meg va ló sí tot ta, újra vissza me rül az elementális eszen cia
el kü lö nü let len tö me gé be, amely bõl szár ma zott.

Az asztrális sík lá to ga tó já ra az elementális eszen cia ál -
lan dó an vál to zó for má jú szün te len áram lá sa el ke rül he tet -
le nül ha tás sal van, ál lan dó an kö rü löt te ka va rog, gyak ran
ve szé lyez te ti, de min dig vissza hú zó dik egy ha tá ro zott
akaraterõ-megfeszítés elõl, és a lá to ga tó cso dál koz ni fog a
lé nyek ha tal mas se re gén, ame lye ket eb bõl az óce án ból
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ide ig le ne sen önál ló lét re elõ hív nak az em ber gon do la tai és 
ér zé sei, akár jók azok, akár rosszak.

Az elementális eszen ci át nagy já ból an nak az anyag faj -
tá nak meg fe le lõ en le het osz tá lyoz ni, ami ben la ko zik, va -
gyis szi lárd ra, fo lyé kony ra, gáz ne mû re, stb. Ezek a kö zép-
ko ri al ki mis ták „elementáljai”. He lye sen azt tar tot ták,
hogy egy „elementál”, va gyis a meg fe le lõ élõ elementális
eszen cia egy ré sze meg ta lál ha tó min den fi zi kai szubsz tan -
cia va la mennyi „elementáljában” vagy al ko tó elem ében.

Az elementális eszen cia e hét fõ osz tá lyá nak mind egyi -
két hét al osz tály ra le het to vább osz ta ni, ami össze sen 49
al osz tályt ered mé nyez.

Ezen felül, et tõl a ho ri zon tá lis fel osz tás tól tel je sen kü -
lön ál ló an lé te zik az elementális eszen cia hét tel je sen el té -
rõ tí pu sa is, a kö zöt tük levõ kü lönb ség nek azon ban sem mi 
köze az anyag sze rû ség mér té ké hez, in kább a jel leg ze tes -
ség hez és az af fi ni tás hoz. A ta nu ló ez zel az osz tá lyo zás sal – 
amely a hét su gár ral kap cso la tos – „füg gõ le ges ként” fog
meg is mer ked ni.

Min den su gár tí pus ban ugyan csak hét al osz tály van,
ame lyek össze sen 49 füg gõ le ges al osz tályt al kot nak. Így az 
elementális eszen cia tí pu sok tel jes szá ma te hát 49x49, va -
gyis 2401.

A füg gõ le ges fel osz tás nyil ván va ló an sok kal ma ra dan -
dóbb és alap ve tõbb, mint a víz szin tes fel osz tás, mert az
elementális eszen cia a fej lõ dés las sú fo lya ma ta so rán ke -
resz tül megy a kü lön bö zõ víz szin tes osz tá lyo kon, de egész
útja alatt meg ma rad a sa ját füg gõ le ges al osz tá lyá ban.

Ami kor az elementális eszen cia bár mely ré sze né hány
pil la nat ra bár mi lyen kül sõ ha tás tól érin tet len ma rad –
amit alig le het el kép zel ni –, ak kor nincs sem mi lyen ha tá -
ro zott sa ját for má ja, de a leg cse ké lyebb rá ha tás ese tén
nyug ta lan za va ros ság gá és ál lan dó an vál to zó for mák ká
ala kul, és ez az ide-oda ro ha nó for ma a for rás ban lévõ víz
fe lü le tén ke let ke zõ bu bo ré kok gyor sa sá gá val tû nik is mét
el.
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Ezek a tü né keny ala kok, bár ál ta lá ban egy faj ta élõ te -
remt mé nyek, em be ri ek vagy más fé lék, nem fe je zik ki job -
ban a kü lön ál ló lé nyek lé te zé sét az eszen ci á ban, mint
aho gyan az ugyan olyan vál to zé kony és kü lön fé le hul lá -
mok te szik, ame lye ket egy sima tó fel szí nén egy hir te len
szél ro ham né hány pil la nat alatt fel kelt. Úgy tû nik, ezek az 
asztrális fény ha tal mas tár há zá ból ere dõ egy sze rû vissza -
tük rö zõ dé sek, még is ál ta lá ban van egy bi zo nyos mér té kû
meg fe le lé sük az õket lét re ho zó gon do lat áram la tok jel le gé -
vel, bár szin te min dig va la mi gro teszk tor zí tás sal és ijesz tõ 
vagy kel le met len lát vánnyal.

Ami kor az elementális eszen cia for má kat ölt, ame lyek
meg fe lel nek a fé lig tu da tos, ön kén te len gon do la tok áram -
la tá nak, ami ket az em be rek több sé ge oda fi gye lés nél kül az 
agyán ke resz tül en ged, az az ér te lem, amely ki vá lo gat ja a
meg fe le lõ for má kat, nyil ván nem a gon dol ko dó el mé jé bõl
szár ma zik. Nem szár maz hat ma gá ból az elementális
eszen ci á ból sem, mert ez egy olyan bi ro da lom hoz tar to zik, 
amely még tá vo labb áll az egyéniesüléstõl, mint az ás vá -
nyi, és tel je sen hí já val van a fel éb redt men tá lis erõ nek.

Mind amel lett az eszen cia cso dá la tos al kal maz ko dó ké -
pes ség gel ren del ke zik, amely gyak ran úgy tû nik, na gyon
kö zel jár az ér tel mes ség hez – két ség te le nül ez a tu laj don -
ság az, ami ért a ré geb bi köny vek ben úgy be szél nek az
elementálokról, mint „az asztrális fény fé lig in tel li gens te -
remt mé nye i rõl”.

Az elementál-birodalmak jel leg ze tes sé ge, hogy nem is -
me rik a jó és a rossz fo gal mát. De van egy faj ta haj lam vagy
ten den cia, amely szin te va la mennyi al osz tá lyát át hat ja, és
amely in kább rossz in du la tú ak ká, mint sem ba rát sá go sak -
ká te szi õket az em be rek kel szem ben. In nen ered az aszt-
rális sí kon kez dõ meg szo kott ta pasz ta lá sa, ahol óri á si,
ezer ar cú kí sér te tek bõl álló csa pa tok nyo mul nak fe lé je fe -
nye ge tõz ve, ame lyek azon ban min dig ár tal mat la nul
vissza vo nul nak vagy szét szó ród nak, ami kor me ré szen
szem be né zünk ve lük. Aho gyan a kö zép ko ri írók ál lít ják,
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ez a haj lam vagy tö rek vés tel je sen az em ber sa ját hi bá já nak 
a kö vet kez mé nye, és a más élõ lé nyek kel szem ben ér zett
kö zö nyös sé ge vagy el len ér zé se okoz za. Az el múlt „arany -
kor ban” nem így volt, de még en nél is jobb lesz majd a jö -
võ ben, ami kor az em ber meg vál to zott hoz zá ál lá sa kö vet-
keztében mind az elementális esszen cia, mind az ál la ti bi -
ro da lom is mét en ge del mes sé és se gí tõ késszé vá lik az em -
ber rel szemben, az el len ke zõ je he lyett.

Így vi lá gos, hogy az elementális bi ro da lom mint egész,
na gyon nagy mér ték ben az, ami vé az em be ri ség  kö zös
gondolkodása te szi. 

Az elementális eszen cia sok fé le vál to za tá ban la ko zó
erõk nek sok fel hasz ná lá si mód ja le het, ha azo kat a ke ze lé -
sük ben gya kor lott em ber hoz za mû kö dés be. A má gi kus
szer tar tá sok ha tal mas több sé ge szin te tel je sen ezek ma ni -
pu lá lá sá tól függ, akár köz vet le nül a má gus aka ra tá val,
akár va la mi lyen meg ha tá ro zott asztrális lény se gít sé gé vel,
akit eb bõl a cél ból meg idéz.

A sze ánsz-szo bák fi zi kai je len sé ge i nek szin te mind -
egyi két en nek se gít sé gé vel hoz zák lét re, és ez az erõ mû kö -
dik a kí sér tet há zak ban tör té nõ kõ do bá lá sok, csen ge té sek
leg több jé ben is. Ez utób bi ak arra irá nyu ló ügyet len erõ fe -
szí té sek ered mé nyei, hogy va la mi lyen föld höz kö tött em -
be ri lény ma gá ra von ja a fi gyel met, vagy csu pán a harma-
dik pont ban is mer te tett, va la mi lyen ki sebb ter mé szet-
szel lem paj kos csíny te vé se. Az elementálra azon ban so ha -
sem sza bad kez de mé nye zõ ként gon dol nunk, egy sze rû en
csak egy szunnya dó erõ, amely nek szük sé ge van egy kül sõ
erõ re, hogy moz gás ba jöj jön.

2. Az ál la tok asztrális tes tei. Ez egy rend kí vül nagy osz -
tály, amely en nek el le né re nem fog lal el je len tõs he lyet az
asztrális sí kon, mert tag jai ál ta lá ban csak na gyon rö vid
ide ig tar tóz kod nak itt. Az ál la tok ha tal mas több sé ge még
nem egyéniesült ma ra dan dó an, és ami kor egyi kük el pusz -
tul, a raj ta ke resz tül meg nyil vá nult monádi eszen cia is mét 
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vissza fo lyik a cso port lé lek be, ahon nan eredt, és ma gá val
vi szi azt a fej lõ dést vagy ta pasz ta la tot, amit a föl di élet alatt 
el ért. Vi szont ezt nem ké pes azon nal meg ten ni, mi vel az
ál lat asztrális tes te ugyan úgy át ren de zõ dik, mint az em ber
ese té ben, és az ál lat va ló di éle tet él az asztrális sí kon, ami -
nek a hossza, bár so ha sem nagy, de vál to zik an nak az ér te -
lem nek meg fe le lõ en, ame lyet az ál lat ki fej lesz tett. Ez a
leg több eset ben nem több álom sze rû tu da tos ság nál, de tö -
ké le te sen bol dog nak tû nik.

Az a vi szony lag ke vés há zi ál lat, amely már el ér te az
egyéniesülést, és ezért eb ben a vi lág ban nem fog töb bé ál -
lat ként új ra szü let ni, sok kal hosszabb és sok kal élén kebb
éle tet él az asztrális sí kon, mint ke vés bé fej lett tár sai.

Egy ilyen egyéniesült ál lat ál ta lá ban föl di ott ho na kö -
ze lé ben és szo ros kap cso lat ban ma rad kü lön le ges ba rát já -
val és ol tal ma zó já val. Ezt az idõ sza kot a szen der gõ tuda-
tosságnak ne ve zett még bol do gabb idõ szak kö ve ti, amely
ad dig tart, amíg em be ri for mát nem ölt ma gá ra va la mi lyen 
el jö ven dõ vi lág ban. Egész idõ alatt olyan ál la pot ban van,
amely ha son lít a mennyei vi lág ban lévõ em ber ál la po tá -
hoz, bár va la mi vel ala cso nyabb szin ten.

En nek az osz tály nak egy ér de kes al osz tá lya tar tal maz za 
a Tit kos Ta ní tás I. kö te té ben em lí tett azon em ber sza bá sú
maj mok asztrális tes te it, akik már egyéniesültek, és ké -
szek az em be ri tes tet öl tés re a kö vet ke zõ kör ben, eset leg
né há nyuk még ha ma rabb is.

A „ci vi li zált” or szá gok ban ezek az ál la ti asztrális tes tek
sok ban hoz zá já rul nak az asztrális sík ál ta lá nos el len sé ges
ér zü le té hez, mert az ál la tok szer ve zett le ölé se a vá gó hi da -
kon és „sport ból” sok mil li ó nyi ál la tot jut tat az asztrális vi -
lág ba, ame lyek tel ve van nak az em be rek irán ti ré mü let tel
és ret te gés sel. Az utób bi évek ben eze ket az ér zel me ket je -
len tõ sen meg erõ sí tet te az él ve bon co lás gya kor la ta.

3. A ter mé szet szel le mek va la mennyi tí pu sa. Ez az osz tály
olyan nagy és annyi ra vál to za tos, hogy mind annyi uk kö -
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zös jel leg ze tes sé ge i rõl itt csak rö vid össze fog la lást le het
adni.

A ter mé szet szel le mek egy, a mi énk tõl tel je sen el té rõ
fej lõ dé si vo nal hoz tar toz nak, soha nem vol tak, és soha
nem is lesz nek egy olyan em be ri ség tag jai, mint a mi énk.
Egyet len kap cso la tunk ve lük az, hogy át me ne ti leg ugyan -
azt a boly gót fog lal juk el. Úgy tû nik, egy ma ga sabb ren dû
fej lõ dé si vo nal ál la ta i nak fe lel nek meg. Hét nagy osz tály -
ba tar toz nak, és ugyan azt a hét anya gi ál la po tot fog lal ják
el, ame lye ket az elementális eszen cia meg fe le lõ vál to za tai
hat nak át. Így van nak föld, víz, le ve gõ, tûz (vagy éterikus)
ter mé szet szel le mek, amik meg ha tá ro zott, in tel li gens aszt- 
rális lé nyek, amik ugyan ezek ben a kö ze gek ben la koz nak
és mû köd nek.

Csak a le ve gõ szel le mek azok, ame lyek ren des kö rül mé -
nyek kö zött az asztrális vi lág ban tar tóz kod nak, de szá muk 
olyan óri á si, hogy ab ban a vi lág ban min de nütt je len van -
nak.

A kö zép ko ri iro da lom a föld szel le me ket gyak ran gnó -
mok nak, a vízi szel le me ket sel lõk nek, a le ve gõ szel le me ket 
szilfeknek, az éterikus (tûz) szel le me ket pe dig sza la man -
de rek nek ne vez te. A népi nyelv kü lön bö zõ kép pen hív ja
õket: tün dé rek nek, ko bol dok nak, ma nók nak, jó szel le -
mek nek, dzsin nek nek, tör pék nek, sza tí rok nak, fa u nok -
nak, ör dö göcs kék nek, li dér cek nek, stb.

Alak juk sok fé le és vál to za tos, a leg gyak rab ban azon ban 
em be ri, de mé ret ben né mi leg ki sebb. Mint szin te min den
asztrális lény, tet szés sze rint bár mi lyen ala kot ké pe sek
ma guk ra öl te ni, bár két ség te le nül meg van a ked venc alak -
juk, ame lyet ak kor vi sel nek, ami kor nincs kü lö nö sebb
okuk, hogy más for mát ve gye nek fel. Fi zi ka i lag ál ta lá ban
lát ha tat la nok, de meg van az a ké pes sé gük, hogy ami kor
lát sza ni akar nak, ma te ri a li zá ci ó val lát ha tó vá te gyék ma -
gu kat.

Mind ezen osz tá lyok élén egy-egy nagy Lény áll, aki a
ter mé szet adott osz tá lyá nak ve ze tõ és irá nyí tó ér tel me,
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amit az õ irá nyí tá sa alatt álló lé nyek osz tá lya kor má nyoz
és mû köd tet. Eze ket a hin duk a kö vet ke zõ kép pen is me -
rik:

(1) Indra, az akasha vagy az éter ura,
(2) Agni, a tûz ura,
(3) Pavana, a le ve gõ ura,
(4) Varuna, a víz ura,
(5) Kshiti, a föld ura.

A ter mé szet szel le mek ha tal mas bi ro dal ma, aho gyan
ko ráb ban mond tuk, fõ leg asztrális bi ro da lom, bár egy
nagy ré sze a fi zi kai sík éterikus szint je i hez tar to zik.

Rend kí vül nagy szá mú al osz tá lyuk vagy fa juk van, és az
egye de ik ér tel mük és ké pes sé ge ik te kin te té ben ép pen
olyan kü lön bö zõk, mint az em be ri lé nyek. Leg na gyobb
ré szük tel je sen el ke rü li az em be re ket, akik nek szo ká sai,
ki áram lá sai vissza ta szí tók szá muk ra, és az asztrális áram -
la tok ál lan dó ro ha ná sa, ame lyet az em be rek nyug ta lan, fe -
gyel me zet len vá gya ik kal hoz nak lét re, za var ja és bosz-
szantja õket. Idõn ként azon ban ba rát sá got köt nek em be ri
lé nyek kel, sõt se gít sé gük re is van nak.

A se gí tõ ma ga tar tás rit ka, a leg több eset ben vagy kö -
zönyt, vagy el len szen vet mu tat nak, más kor paj kos él ve ze -
tet ta lál nak ab ban, hogy rá sze dik és be csap ják az embe-
reket. Sok ilyen eset for dul elõ el ha gyott hegy vi dé ke ken
és a sze án szo kon.

Tré fá ik ban nagy se gít sé gük re van a bû bá jos ké pes sé -
gük, és így ál do za ta ik csak azt lát ják és hall ják, amit ezek a
tün dé rek az el mé jük be he lyez nek, ugyan úgy, mint a
mesmerizáltaknál van. A ter mé szet szel le mek azon ban
nem ké pe sek ural kod ni az em be ri aka ra ton, ki vé ve a na -
gyon gyen ge ér tel mû em be rek ese tét, vagy azo két, akik en -
ge dik, hogy a ré mü let meg bé nít sa aka ra tu kat. Csak az
érzékeket csap hat ják be, va rázs ere jü ket vi szont egy szer re
je len tõs szá mú em be ren is tud ják gya ko rol ni. Az in di ai
bû vé szek cso dá la tos mu tat vá nya i nak né me lyi ké nél az õ
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se gít sé gü ket ve szik igény be a tö me ges ér zék csa ló dás lét re -
ho zá sa kor.

Úgy tû nik, ál ta lá ban ke vés fe le lõs ség ér zet tel ren del -
kez nek, és aka ra tuk ke vés bé fej lett, mint az át lag em be ré.
Ezért mesmerikusan könnyen le het raj tuk ural kod ni, és a
má gus aka ra tá nak ke resz tül vi te lé re õket fel hasz nál ni.
Sok fé le cél ra hasz nál ha tók, és a fel ada ta i kat ké pes sé ge ik
korlátain be lül hû sé ge sen és biz to san tel je sí tik.

Õk a fe le lõ sek bi zo nyos hegy vi dé ke ken a ké sõi uta zók
el bá jo lá sá ért is, akik így pél dá ul há za kat és em be re ket lát -
nak ott, ahol a va ló ság ban nin cse nek. Ezek az ér zék csa ló -
dás ok gyak ran nem csak fu tó la go sak, ha nem je len tõ sebb
ide ig is el tart hat nak, ami kor az em ber egé szen hosszú
kép ze let be li és meg le põ ka land so ro za ton megy ke resz tül,
majd ra gyo gó kör nye ze te hir te len el tû nik, õ pe dig egye dül 
ma rad egy ma gá nyos völgy ben vagy egy szél fút ta sík sá -
gon.

Ah hoz, hogy a ve lük való is me ret sé get és ba rát sá got
ápol has suk, meg kell sza ba dul nunk azok tól a fi zi kai ki su -
gár zá sok tól, amik tõl ir tóz nak, mint ami lyen a hús, az al -
ko hol, a do hány és az ál ta lá nos tisz tá ta lan ság ki su gár zá sai, 
de men tes nek kell len nünk az ér zé ki ség tõl, a ha rag tól, az
irigy ség tõl, a fél té keny ség tõl, a kap zsi ság tól és a fá sult ság -
tól is, va gyis mind fi zi ka i lag, mind asztrálisan tisz tá nak és
ki fo gás ta lan nak kell len nünk. Az ál lan dó nyu godt és vad
hul lám zás nél kü li ma gas ren dû és tisz ta ér zel mek olyan
lég kört te rem te nek, amely ben a ter mé szet szel le mek él ve -
zet tel für de nek. Szin te min den ter mé szet szel lem gyö -
nyör kö dik a ze né ben is, és hogy él vez zék, ké pe sek be-
men ni még a ház ba is, meg már tóz nak a hang hul lám ok -
ban, és azok kal össz hang ban haj la doz nak.

Ugyan csak a ter mé szet szel le mek nek kell tu laj do ní ta ni
a spi ri tisz ta sze án szo kon lét re jö võ úgy ne ve zett fi zi kai je -
len sé ge ket is – va ló ban, sok sze án szot tel je sen ezek a csin -
ta lan te remt mé nyek töl te nek ki. Ké pe sek kér dé sek re
fe lelni, ál lí tó la gos üze ne te ket át ad ni ko po gá sok kal és szel -
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le mi fé nye ket meg je le ní te ni, tár gya kat nagy tá vol sá gok ról 
el hoz ni, bár mely je len lé võ el mé jé bõl ki ol vas ni a gon do la -
to kat, írá so kat vagy raj zo kat ki ve tí te ni, sõt ma te ri a li zál ni
is. Va rázs erõ i ket ter mé sze te sen még sok más mu tat vány
vég re haj tá sá hoz is ké pe sek fel hasz nál ni.

A leg ki sebb mér ték ben sem le het meg bán ta ni vagy rá -
szed ni õket, vi szont gye re ke sen örül nek, ha si ke rül mu lat -
sá guk, és an nak az áhí ta tos oda adás nak és sze re tet nek is,
ami vel el hal moz zák õket, mint „ked ves szel le me ket” és
„an gya li se gí tõ ket”. Osz toz nak a sze ánsz rész ve võ i nek
bol dog sá gá ban, és úgy ér zik, hogy jó mun kát vé gez tek, ha
így meg vi gasz tal ták a szo mor ko dót.

Néha az em be rek ál tal al ko tott gon do lat for mák ba öl -
töz nek, és nagy sze rû tré fá nak tart ják, ha kür tö ket fúj nak,
ha egy vil la ala kú far kat ló bál nak, és lán got okád nak,
amint ide-oda ro han gál nak. Néha egy-egy be fo lyá sol ha tó
gyer me ket meg ré mít het nek ilyen meg je le né sük kel, de
hogy kor rek tek le gyünk a ter mé szet szel le mek kel, nem
sza bad el fe lej te nünk, hogy õk ma guk nem ké pe sek fél ni,
így nem ér tik a tet tük sú lyát, és va ló szí nû leg azt hi szik,
hogy a gyer mek ré mü le te szín lelt, és a já ték ré szét je len ti.

A ter mé szet szel le mek egyi ké nek sincs ál lan dó an új ra -
szü le tõ egyé ni sé ge. Ezért úgy tû nik, fej lõ dé sük so rán sok -
kal na gyobb fokú ér te lem fej lõ dik ki, mi e lõtt az egyénie-
sü lé sük meg tör té nik.

A kü lön bö zõ osz tá lyok élet tar ta ma na gyon vál to za tos,
né há nyu ké elég rö vid, má so ké sok kal hosszabb, mint a mi
em be ri élet tar ta munk. Lé tük egé szé ben véve egy sze rû -
nek, öröm tel jes nek, fe le lõt len nek tû nik, olyan nak, ami -
lyen ben bol dog gyer me kek nek le het ré szük ki vé te le sen
ked ve zõ fi zi kai kö rül mé nyek kö zött.

A ter mé szet szel le mek kö zött nincs ne mi ség, nincs be -
teg ség, és nincs lé tért való küz de lem. Erõs sze re tet van
ben nük, szo ros és tar tós ba rát sá got ké pe sek ki ala kí ta ni. A
fél té keny ség és a ha rag ná luk is le het sé ges, de úgy tû nik,
gyor san el il lan el len áll ha tat lan örö mük kel, ame lyet a ter -
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mé szet mû kö dé se fe lett érez nek, és amely a leg fõbb jel leg -
ze tes sé gük. 

Tes tük nek nincs bel sõ szer ke ze te, így nem sza kít ha tók
ket té, vagy nem se be sít he tõk meg, sem a hõ ség, sem a hi -
deg nem hat rá juk. Úgy tû nik, a fé lel met egy ál ta lán nem
is me rik.

Bár fur fan go sak és csin ta la nok, rit kán rossz in du la tú ak, 
ha csak ha tá ro zot tan fel nem in ger lik õket. Ál ta lá ban nem
bíz nak az em ber ben, és rossz né ven ve szik, ha egy új jö ve -
vény je le nik meg az asztrális sí kon, aki ezért ál ta lá ban kel -
le met len vagy ré mü le tes alak ban ta lál ko zik ve lük. Ha
azon ban nem ijed meg tõ lük, ha ma ro san el fo gad ják szük -
sé ges rossz ként, és nem for dí ta nak rá több fi gyel met, sõt
egyik-má sik még ba rát sá gos sá is vál hat.

Egyik leg ked ve sebb örö mük azok kal az asztrális sí kon
levõ gyer me kek kel ját sza ni és õket száz fé le mó don szó ra -
koz tat ni, aki ket mi „ha lot tak nak” tar tunk.

Né há nyat kö zü lük, akik ke vés bé gyer me ke sek és mél -
tó ság tel je seb bek, néha fa-is te nek ként vagy he lyi fa lu si is -
te nek ként tisz tel nek. Õk mél tá nyol ják a ne kik szánt
hí zel gést, és vi szon zá sul két ség te len öröm mel meg tesz nek 
bár mi lyen kis szol gá la tot, ami re csak ké pe sek.

Az Adeptus tud ja, ho gyan ve gye igény be a ter mé szet -
szel le mek szol gá la ta it, és gyak ran bíz rá juk ki sebb mun -
ká kat – a kö zön sé ges má gus vi szont csak se gít sé gül hí vás-
sal te he ti ezt meg, te hát ké ré sé vel fel kel ti a fi gyel mü ket, és 
egy faj ta üz le tet köt ve lük, vagy meg idé zi, te hát en ge del -
mes ség re kény sze rí ti õket. Mind két mód szer na gyon
nemkí vá na tos, a meg idé zés rend kí vül ve szé lyes is, mi vel
ez gyû lö le tet vált hat ki, ami vég ze tes sé is vál hat. A Mes ter
egyet len ta nít vá nyá nak sem en ged ne meg sem mi ilyes mi
kí sér le tet.

A ter mé szet szel le mek leg ma ga sabb tí pu sai a szilfek
vagy le ve gõ szel le mek, amik nek az asztrális tu dat hor do zó
a leg al só tes tük. Az át lag em ber rel azo nos ér tel mi szin ten
van nak. Szá muk ra a szo ká sos mód az egyéniesülés el éré sé -
re az, hogy a köz vet len fe let tük lévõ szint tag ja i hoz – az
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asztrális an gya lok hoz – csat la koz nak, és sze re te tet érez nek 
irán tuk.

Az a ter mé szet szel lem, aki meg akar ja ta pasz tal ni az
em be ri éle tet, meg száll hat egy fi zi kai vi lág ban élõ em bert.

Vol tak idõk, ami kor a ter mé szet szel le mek egy bi zo nyos 
osz tá lya fi zi ka i lag ma te ri a li zál ta ma gát, és így lé pett fér fi -
ak kal és nõk kel nem kí vá na tos kap cso lat ba. Ta lán ez az
ere de te a sza tí rok ról és fa u nok ról szó ló le gen dák nak, bár
ezek néha egy tel je sen el té rõ, em ber alat ti fej lõ dé si vo nal -
ra vo nat koz nak.

Ér de kes meg je gyez ni, hogy bár a ter mé szet szel le mek
bi ro dal ma gyö ke re sen el tér az em be ri tõl – nincs ne mi ség,
fé le lem vagy a lé tért való küz de lem –, e bi ro da lom ki bon -
ta ko zá sá nak vég ered mé nye min den te kin tet ben azo nos az 
em be ri ség ál tal el ér tek kel.

4. A dévák. Azok a lé nyek, aki ket a hin duk déváknak
ne vez nek, más hol an gya lok ként, az Is ten fi a i ként, stb. sze -
re pel nek. Az em be ri ség tõl el té rõ fej lõ dé si vo nal hoz tar -
toz nak, egy olyan fej lõ dés hez, amely úgy te kint he tõ, mint
köz vet le nül az em be ri ség fe let ti bi ro da lom.

A ke le ti iro da lom ban a déva szót ál ta lá ban bár mi lyen
nem em be ri lény meg je lö lé sé re is hasz nál ják. Itt csak a
fen ti kor lá to zott ér te lem ben hasz nál juk.

So ha sem lesz nek em be rek, mi vel leg több jük már túl
van ezen a szin ten, de van nak kö zöt tük né há nyan, akik
em be ri lé nyek vol tak a múlt ban.

A dévák tes tei sok kal csepp fo lyó sab bak, mint az em be ri 
tes tek, az aura szer ke ze te la zább, sok kal na gyobb mér té kû
ki ter jesz ke dés re és össze hú zó dás ra ké pe sek, és bi zo nyos
tü zes tu laj don sá guk van, amely vi lá go san meg kü lön böz -
tet he tõ az át lag em ber au rá já tól. A déva au rá já nak ben sõ
alak ja, amely majd nem min dig em be ri for má jú, sok kal ke -
vés bé ha tá ro zott, mint az em ber nél, a déva in kább a kül sõ
rész ben, in kább a tel jes au rá já ban él, mint az em ber. A
dévák ál ta lá ban óri á si nagy sá gú em be ri lé nyek ként je len -
nek meg. Egy szín-nyel vük van, amely va ló szí nû leg nem
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olyan sza ba tos, mint a mi nyel vünk, bár bi zo nyos te kin -
tet ben töb bet fe jez het ki.

A dévák gyak ran van nak a kö zel ben és ké szek a sa ját te -
rü le tük höz tar to zó té mát meg ma gya ráz ni és pél dák kal be -
mu tat ni bár mely em be ri lény nek, aki elég gé fej lett a fel-
fo gá suk hoz.

Bár kap cso lat ban van nak a Föld del, a dévák egy hét
lánc ból álló nagy rend sze ren át fej lõd nek, és mi a hét vi lá -
gunk egé sze csak egyet len vi lág a szá muk ra. Em be ri sé -
günk na gyon ke vés tag ja érte el azt a szin tet, ame lyen
le het sé ges csat la koz ni a déva fej lõ dés hez. A déva bi ro da -
lom leg több új csat la ko zó ja a nap rend szer más em be ri sé -
gé bõl szár ma zik, kö zü lük né hány ala cso nyabb szin tû,
má sok ma ga sabb szin tû ek, mint a mi énk.

A déva fej lõ dés cél ja az, hogy a leg ma ga sabb rend jü ket
egy sok kal fej let tebb szint re emel je, mint ame lyet ugyan -
ezen idõ szak alatt az em be ri ség nek el kell ér nie.

A dévák há rom ala cso nyabb nagy osz tá lya a kö vet ke zõ:

(1) a kâmadévák, akik nek a leg ala cso nyabb tes te az
asztrális,

(2) a rúpadévák, akik nek a leg ala cso nyabb tes te az
alsó men tá lis,

(3) az arúpadévák, akik nek leg ala cso nyabb tes te a
fel sõ men tá lis, vagy ka u zá lis.

Az arúpadévák és a rúpadévák meg nyil vá nu lá sa az
asztrális sí kon ép pen olyan rit ka, mint egy asztrális lény
ma te ri a li zá ló dá sa a fi zi kai sí kon.

Ezen osz tá lyok fe lett még négy má sik nagy osz tály van,
a déva bi ro da lom fe lett és azon túl pe dig a boly gói szel le -
mek nagy se re ge ta lál ha tó.

Itt alap ve tõ en a kâmadévákkal fog lal ko zunk. Az át lag
kö zöt tük sok kal ma ga sabb szin tû, mint kö zöt tünk, mert
mind azt, ami ha tá ro zot tan rossz, már ré gen ki küsz öböl ték 
ma guk ból. Haj la ma ik na gyon kü lön bö zõk, és fej lett ség te -
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kin te té ben egy iga zán spi ri tu á lis em ber áll hat ma ga sabb
szin ten, mint né há nyuk.

Fi gyel mü ket bi zo nyos má gi kus meg idé zé sek kel fel le -
het kel te ni, de az em be ri aka rat, amely ké pes õket ural ma
alá haj ta ni, csak egy bi zo nyos ma gas osz tá lyú Adeptusé le -
het.

Ál ta lá nos sza bály nak tû nik, hogy alig van tu do má suk a
fi zi kai vi lá gunk ról, bár néha egyik-má sik se gít sé get is
nyújt hat, aho gyan bár me lyi künk se gít het egy baj ban levõ
ál la ton. Vi szont meg ér tik, hogy a je len le gi szin ten bár mi -
lyen be avat ko zás az em be ri ügyek be va ló szí nû leg sok kal
több bajt okoz, mint jót.

Meg kell em lí te nünk itt a négy Devarâját, bár szo ro san
véve nem tar toz nak egyik osz tá lyuk ba sem. 

E négy déva olyan fej lõ dé sen ment ke resz tül, amellyel
biz to san nincs sem mi fé le kap cso la ta a mi em be ri sé günk -
nek.

Úgy be szél nek ró luk, mint a Föld Kor mány zó i ról, a
négy ég táj an gya la i ról, vagy a Chatur Mahârâdzsákról.
Nem a dévák, ha nem a négy föl di elem – a föld, a víz, a tûz
és a le ve gõ – fe lett ural kod nak az azok ban la ko zó ter mé -
szet szel le mek kel és eszen ci ák kal együtt. To váb bi rá juk
vo nat ko zó in for má ci ót az aláb bi táb lá zat tar tal maz.

Név
Meg fe le lõ

ég táj
Elementálok

cso port ja
Szim bo li kus

szín

Dhritarâshtra Kelet Gandharva-k Fehér

Virúdhaka Dél Kumbhanda-k Kék

Virúpaksha Nyugat Nâga-k Piros

Vâishrâvana Észak Yaksha-k Arany

A Tit kos Ta ní tás „szár nyas göm bök ként és tü zes ke re -
kek ként” em lí ti õket, a ke resz tény Bib li á ban pe dig Ezé-
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kiel na gyon ha son ló sza vak kal pró bál ja meg le ír ni õket. A
rá juk vo nat ko zó uta lá so kat min den val lás szim bó lum -
rend sze ré ben meg ta lál juk, és mint az em be ri ség vé del me -
zõ it, min dig a leg na gyobb tisz te let ben tar tot ták õket.

A föl di élet so rán õk az em ber kar má já nak irá nyí tói, és
így rend kí vül fon tos sze re pet ját sza nak az em ber sor sá ban. 
A Koz mosz nagy karmikus is ten sé gei, a Lipikák, ami kor
az em ber asztrális éle te vé gén a prin cí pi u mok vég le ges
szét vá lá sa meg tör té nik, min den sze mé lyi ség tet te it mér le -
ge lik, és el ké szí te nek egy éterikus test más-min tát, amely
pon to san meg fe lel az em ber kö vet ke zõ szü le té sé re vo nat -
ko zó kar má já nak. Mi vel azon ban a Devarâdzsák ural kod -
nak azo kon az „ele me ken”, ame lyek bõl ezt az éterikus
test mást össze kell ál lí ta ni, õk azok, akik az ele mek ará -
nyát úgy ren de zik, hogy az pon to san meg fe lel jen a
Lipikák szán dé ká nak.

Az em ber egész éle te so rán fo lya ma to san el len sú lyoz -
zák azo kat a vál to zá so kat, ame lye ket az em ber sza bad aka -
ra ta lét re hoz sa ját maga és a kör nye ze te kö rül mé nye i ben,
és így a kar ma pon to san és igaz sá go san be tel je sed het.
Ezek rõl a lé nyek rõl egy tu do má nyos ér te ke zést ta lál ha -
tunk a Tit kos Ta ní tás I. kö te té ben. Ké pe sek tet szés sze rint
ma guk ra öl te ni em be ri tes tet, és fel je gyez tek olyan ese te -
ket, ami kor ezt meg is tet ték.

Va la mennyi ma ga sabb ren dû ter mé szet szel lem és a
mes ter sé ges elementálok csa pa tai mû köd nek köz re óri á si
mun ká juk ban, de az összes szál az õ ke zük ben van, és a tel -
jes fe le lõs ség õket ter he li. Az asztrális sí kon rit kán nyil vá -
nul nak meg, de ami kor meg te szik, bi zo nyos, hogy azok
nem em be ri la kói kö zül a leg fi gye lem re mél tób bak.

Va ló já ban nem négy, ha nem hét Devarâjának kell len -
nie, azon ban a be ava tás kö rén kí vül alig tud ni ró luk va la -
mit, és még ke ve seb bet le het mon da ni a ma ga sabb
há rom ról.
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XXI. FEJEZET

A MESTERSÉGES ASZTRÁLIS

LÉNYEK

A mes ter sé ges lé nyek al kot ják a leg né pe sebb osz tályt,
és messze õk a leg fon to sab bak az em ber szá má ra is. Ezek
fé lig ér tel mes lé nyek rend kí vül kez det le ges tö me gé bõl áll -
nak, ame lyek annyi ra el tér nek egy más tól, aho gyan az em -
be ri gon do la tok kü lön böz nek, és gya kor la ti lag le he tet len
rész le te sen osz tá lyoz ni és ren dez ni õket. Mi vel tel je sen az
em ber sa ját te remt mé nyei, szo ros karmikus szá lak fû zik
õket hoz zá, az em ber re gya ko rolt ha tá suk pe dig köz vet len
és fo lya ma tos.

1. Az ön tu dat la nul al ko tott elementálok. A VII. fe je zet ben
már le ír tuk, aho gyan ezek a vágy- és gon do lat for mák lét -
re jön nek. Az em ber vá gya és gon do la ta meg ra gad ja a kép -
lé keny elementális eszen ci át, és egy pil la nat alatt egy meg- 
fe le lõ ala kú élõ lénnyé for mál ja át. A for ma egy ál ta lán nem 
ke rül meg te rem tõ je irá nyí tá sa alá, ha nem a sa ját éle tét éli,
amely nek hossza ará nyos an nak a gon do lat nak az erõs sé -
gé vel, amely lét re hoz ta, és ez az idõ tar tam a né hány perc és 
a több nap kö zött bár mi le het. To váb bi rész le te ket a VII.
fe je zet ben is mer tet tünk.

2. A tu da to san al ko tott elementálok. Vi lá gos, hogy a tu da -
to san lét re ho zott elementálok, ha azo kat olya nok hoz zák
lét re, akik szán dé ko san cse lek sze nek, és pon to san tud ják,
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hogy mit csi nál nak, sok kal erõ tel je seb bek le het nek, mint
az ön tu dat la nul lét re ho zot tak. Mind a fe hér, mind a fe ke te 
is ko lák ok kul tis tái mun ká juk ban gyak ran hasz nál nak
mes ter sé ges elementálokat, és az ilyen te remt mé nyek ké -
pes sé gét ke vés fel adat ha lad ja meg, ami kor tu do má nyo san 
ké szül nek el, ami kor tu dás és szak ér te lem irá nyít ja azo -
kat. Aki tud ja, ho gyan kell ezt meg ten ni, fenn tart hat ja a
kap cso la tot elementáljával, és úgy ve zet he ti azt, hogy az
gya kor la ti lag úgy fog mû köd ni, mint ha mes te ré nek tel jes
ér tel mé vel ren del kez ne.

Az elementálok ezen osz tá lyá nak le írá sát szük ség te len
itt meg is mé tel nünk, mi vel azt a VII. fe je zet ben már meg -
tet tük.

3. A mes ter sé ges em be ri lé nyek. Ez egy na gyon kü lön le ges
cso port, amely nek csak na gyon ke vés tag ja van, de fon tos -
sá ga lé nye ge sen fe lül múl ja szám ará nyát, ami a spi ri tisz ta
moz ga lom mal való köz vet len kap cso la tá nak kö vet kez mé -
nye.

Ke let ke zé sé nek meg ma gya rá zá sá hoz vissza kell men -
nünk az õsi At lan tisz ba. A be ava tást meg elõ zõ ok kult ta -
ní tás pá ho lyai kö zött, ame lyet a Jó Tör vény Adeptusai
ala kí tot tak ki, van egy, amely még meg tar tot ta ugyan azo -
kat a régi szer tar tá so kat, és ugyan azt az at lan ti szi nyel vet
ta nít ják, ame lyet szent és rej tett nyelv ként At lan tisz ide jé -
ben hasz nál tak.

E pá holy ta ní tói nem áll nak adeptusi szin ten, a pá holy
pe dig nem köz vet len ré sze a hi ma lá jai Fe hér Test vé ri ség -
nek, bár van né hány hi ma lá jai adeptus, akik ré geb bi tes tet
öl té sük ben kap cso lat ban vol tak vele.

A XIX. szá zad kö ze pe tá ján e pá holy ve ze tõi Eu ró pa és
Ame ri ka ma te ri a liz mu sá nak el bur ján zá sa mi at ti két ség -
beesés ük ben el ha tá roz ták, hogy új mód sze rek kel fog nak
el le ne küz de ni, és olyan le he tõ sé ge ket fog nak kí nál ni,
ame lyek se gít sé gé vel bár mely ér tel mes em ber bi zo nyí té -
kot sze rez het a fi zi kai test tõl kü lön ál ló életrõl.
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Az így el in dí tott moz ga lom a mo dern spi ri tiz mus ha -
tal mas épü le té vé nõt te ki ma gát, tá mo ga tó ik szá ma mil li -
ók ra te he tõ. Bár mi lyen más ered mé nyek kö vet kez tek is
be, az két ség te len, hogy a spi ri tiz mus se gít sé gé vel em be -
rek nagy tö me ge ju tott hit hez, leg alább is va la mi lyen faj ta
el jö ven dõ élet ben. Ez nagy sze rû ered mény, bár egye sek
azon a vé le mé nyen van nak, hogy túl nagy volt az ára.

Az al kal ma zott mód szer az volt, hogy vet tek egy át lag -
em bert a ha lá la után, tel je sen fel emel ték az asztrális sík ra,
és bi zo nyos mér ték ben meg ta ní tot ták az ah hoz tar to zó ké -
pes sé gek re és le he tõ sé gek re, majd pe dig rá bíz tak egy spi -
ri tisz ta kört. Õ a maga ré szé rõl más el huny ta kat kép zett ki
ugyan eb be az irány ba, és õk mind nyá jan ha tot tak azok ra,
akik a sze án szok részt ve või vol tak és mé di u mok ká ne vel -
ték õket. A moz ga lom ve ze tõi al kal man ként két ség te le nül
meg nyil vá nul tak asztrális alak ban a kö rök ben, de a leg -
több eset ben csak irá nyí tot tak és ve zet tek, aho gyan azt
szük sé ges nek tar tot ták. Két ség te len, hogy a moz ga lom
olyan nagy ra nõtt, hogy nem so ká ra tel je sen ki csú szott az
irá nyí tá suk alól, ezért sok ké sõb bi fej le mé nyért csak köz -
vet ve te kint he tõk fe le lõsnek.

Az „irá nyí tók” – aki ket a kö rök ve ze té sé vel bíz tak meg
– asztrális éle té nek meg hosszab bí tá sa ha tá ro zot tan kés lel -
tet te ter mé sze tes ha la dá su kat, és bár úgy gon dol ták, hogy
ezt a vesz te sé get tel je sen kár pó tol ja a má sok igaz ság hoz
való ve ze té sé nek jó kar má ja, rö vi de sen úgy ta lál ták, hogy
nem le het sé ges se mennyi ide ig sem hasz not húz ni a „szel -
lem ve ze tés bõl” anél kül, hogy ez ko moly és ma ra dan dó sé -
rü lést ne okoz na az il le tõnek.

Né hány eset ben vissza von ták az ilyen „ve ze tõ ket” és
má sok kal pó tol ták õket. Más eset ben azon ban úgy gon dol -
ták, hogy nem kí vá na tos ezt a cse rét meg ten ni, majd azt a
fi gye lem re mél tó se gí tõ esz közt al kal maz ták, amely a „mes -
ter sé ges em be ri” te remt mé nyek nek ne ve zett kü lö nös osz -
tály fel emel ke dé sé hez ve ze tett.

Az ere de ti „ve ze tõ” fel sõbb prin cí pi u ma it a hosszan
kés lel te tett fej lõ dés ben to vább en ged ték a mennyei vi lág -
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ba, vi szont a hát ra ma ra dó ár nyé kot (lásd XIX. fe je zet) bir -
to kuk ba vet ték, fenn tar tot ták, és olyan mû ve le tet
haj tot tak vég re raj ta, hogy az gya kor la ti lag pon to san úgy
tu dott meg je len ni a kör ben, mint an nak elõt te.

Úgy tû nik, ezt ele in te a pá holy tag jai vé gez ték, vé gül
azon ban úgy ha tá roz tak, hogy an nak az el hunyt em ber -
nek, akit meg bíz tak, hogy a ko ráb bi „szel le mi ve ze tõ”
után kö vet kez zen, kel lett ezt meg ten nie, te hát el kel lett
fog lal nia az utób bi ár nyé kát vagy bur kát, és tu laj don kép -
pen egy sze rû en vi sel ni kel lett a kül se jét. Ez az, amit „mes -
ter sé ges em be ri lény nek” ne ve zünk.

Úgy lát szik, né hány eset ben több cse rét meg csi nál tak
anél kül, hogy gya na kod ni kezd tek vol na, más részt azon -
ban a spi ri tiz mus né hány ku ta tó ja meg fi gyel te, hogy bi zo -
nyos idõ után a „szel lem” ma ga tar tá sá ban és beállítottsá-
gában hir te len vál to zá sok áll tak be.

A hi ma lá jai Test vé ri ség egyet len tag ja sem vál lal koz na
arra soha, hogy egy ilyen mes ter sé ges lényt hoz zon lét re,
bár nem is aka dá lyoz hat na meg sen ki olyat, aki he lyes nek
ta lál ja egy ilyen el já rás vég re haj tá sát.

El te kint ve az oko zott csa lás tól, a mód szer gyen ge pont -
ja az, hogy az ere de ti pá holy mel lett má sok is al kal maz hat -
ják e ter vet, és sem mi nem aka dá lyoz hat ja meg a fe ke te
má gu so kat ab ban, hogy he lyet te sít sék a köz lõ szel le me -
ket, és amint tud juk, ezt va ló ban meg is tet ték.
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XXII. FEJEZET

A SPIRITIZMUS

A „spi ri tiz mus” fo gal mán ma nap ság az asztrális vi lág -
gal való érint ke zés azon kü lön bö zõ mód ja it ért jük, ame -
lyek egy mé di um se gít sé gé vel tör tén nek.

A spi ri tisz ta moz ga lom ere de tét és tör té ne tét a XXI. fe -
je zet ben már is mer tet tük.

Azt az éterikus me cha niz must, amely le he tõ vé te szi a
spi ri tisz ta je len sé ge ket, az Éterikus test címû könyv ben
részletesen is mer tet tük, így a ta nul má nyo zó nak ezt a
munkát ja va sol juk.

Most már csak az ma rad hát ra, hogy meg vizs gál juk a
lát ha tat lan vi lág gal tör té nõ kom mu ni ká ció e mód já nak
ér té két – ha egy ál ta lán van – és a for rá sok ter mé sze tét,
ahon nan a köz lé sek szár maz hat nak.

A Te o zó fi ai Tár su lat ko rai idõ sza ká ban H.P. Blavatsky
elég gé in du la to san írt a spi ri tiz mus ról, és nagy súlyt he -
lye zett az egész do log bi zony ta lan sá gá ra és a szerepjátszá-
sok túl súly ára a va ló di meg je le né sek kel szem ben. Nem
két sé ges, hogy ez a vé le mény nagy ban át szí nez te és meg -
ha tá roz ta azt a ked ve zõt len hoz zá ál lást, amellyel a Te o zó -
fi ai Tár su lat leg több tag ja a spi ri tiz must, mint egé szet
meg kö ze lí ti.

C.W. Leadbeater vi szont azt ál lí tot ta, hogy a sa ját sze -
mé lyes ta pasz ta la tai ked ve zõb bek vol tak. Több évet szen -
telt a spi ri tiz mus sal való kí sér le te zés nek, és hitt ab ban,
hogy õ maga több ször meg ta pasz talt gya kor la ti lag va la -
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mennyi je len sé get, ame lyek rõl a téma iro dal má ban ol -
vasni le het.

Azt ta pasz tal ta, hogy a je le né sek leg na gyobb ré sze hi te -
les volt. Az ál ta luk adott üze ne tek gyak ran ér dek te le nek
vol tak, és val lá si ta ní tá sa i kat úgy írta le, hogy azok ál ta lá -
ban „ke resz tény ség és víz”, de ami azt il le ti, li be rá li sok, és
a bi gott or to dox be ál lí tott ság nál elõ nyö seb bek.

C.W. Leadbeater rá mu tat, hogy a spi ri tisz ták nak és
teozófusoknak sok kö zös te rü le tük van, pél dá ul (1) a ha lál
utá ni élet va ló sá gos, ele ven, örök bi zo nyos ság, és (2) az ál -
lan dó fej lõ dés és a vég sõ bol dog ság min den ki – jó és rossz
egy aránt – szá má ra szin tén bi zo nyos ság. Ez a két pont
rend kí vü li és ki emel ke dõ en fon tos, mi vel a szo ká sos or to -
dox meg kö ze lí tés sel szem ben olyan óri á si elõnyt je lent,
hogy né mi leg saj ná la tos nak tû nik, hogy a spi ri tisz ták és a
teozófusok je len leg nem tud nak ke zet fog ni eze ken az ál -
ta lá nos te rü le te ken, és egyet ér te ni, hogy csak kis dol gok -
ban kü lön böz nek egy más tól, leg alább is ad dig, amíg a
vi lág éret tebb nem lesz na gyobb igaz sá gok be fo ga dá sá ra.
Eb ben a mun ká ban tág tere van az igaz sá got ke re sõk két
cso port já nak.

Akik je le né se ket sze ret né nek lát ni, és akik sem mit sem
tud nak el hin ni, amíg sa ját sze mük kel nem lát ták, ter mé -
sze te sen a spi ri tiz mus felé fog nak von zód ni. Vi szont akik
több böl cses ség re vágy nak, mint amennyit a spi ri tiz mus
ál ta lá ban nyújt, ter mé szet sze rû en a te o zó fia felé for dul -
nak. Így mind két moz ga lom ki szol gál ja az el fo gu lat lan és
nyílt el mé jû, de tel je sen kü lön bö zõ tí pu sú a kat. Eköz ben a
két moz ga lom kö zöt ti össz hang és meg egye zés kí vá na tos -
nak tû nik, te kin tet tel a szó ban for gó nagy cé lok ra.

A spi ri tiz mus vé del mé re el kell mon da nunk, hogy el ér -
te cél ját, ugyan is nagy szá mú sem mi ben sem hívõ em bert
nyert meg, még pe dig va la mi lyen faj ta el jö ven dõ élet ben
való szi lárd meg gyõ zõ dés nek. Ez – amint az elõ zõ fe je zet -
ben mond tuk – két ség te le nül nagy sze rû ered mény, bár
van nak olya nok, akik azt gon dol ják, hogy túl nagy volt az
ára.
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Két ség te len, hogy a spi ri tiz mus ve szélyt je lent az ér zel -
mes, ide ges és könnyen be fo lyá sol ha tó ter mé sze tû em be -
rek re, és aján la tos a ku ta tá sok ban nem túl sá go san messze
men ni, olyan okok ból, ame lyek nek most már vi lá go sak -
nak kell len ni ük a ta nul má nyo zó szá má ra. Vi szont nincs
könnyebb mód arra, hogy meg tör jük a hi tet len sé get a fi zi -
kai sí kon túl esõ dol gok ban, mint el vég zünk né hány kí -
sér le tet, és ta lán meg ér némi koc ká za tot, hogy ezt el ér jük.

C.W. Leadbeater ha tá ro zot tan azt ál lí tot ta, an nak el le -
né re, hogy né hány eset ben két ség te le nül elõ for dult csa lás
és té ve dés, nagy igaz sá gok hú zód nak a spi ri tiz mus mö -
gött, ame lye ket bár ki fel fe dez het, aki haj lan dó rá szán ni a
ku ta tá suk ra a szük sé ges idõt és tü rel met. Ter mé sze te sen
er rõl a té má ról ha tal mas és nö vek võ mennyi sé gû iroda lom 
áll ren del ke zés re.

Néha hasz nos mun kát – ha son lót ah hoz, aho gyan a lát -
ha tat lan se gí tõk dol goz nak (lásd a XXVIII. fe je ze tet) – vé -
gez nek egy mé di um vagy más sze ánsz-részt ve võ közvetí-
tésével. Így, bár a spi ri tiz mus na gyon gyak ran tart vissza
lel ke ket, akik gyors fel sza ba du lást ér né nek el, de se gít sé -
get is nyújt má sok nak, és így meg nyit ja szá muk ra a fej lõ -
dés út ját. Van nak ese tek, ami kor egy el hunyt em ber
mé di um köz ve tí té se nél kül is ké pes meg je len ni ba rá ta i -
nak és ro ko na i nak, és el ma gya ráz ni ne kik kí ván sá ga it. Az
ilyen ese tek azon ban rit kák, és a föld höz kö tõ dõ lel kek ag -
gó dá suk tól a leg több eset ben csak egy mé di um vagy egy
tu da tos lát ha tat lan se gí tõ se gít sé gé vel tud nak meg sza ba -
dul ni.

Így hiba a spi ri tiz mus nak csak az árny ol da lát néz ni.
Nem sza bad el fe lej te ni azt a ha tal mas mennyi sé gû jót,
amit az ilyen mun ká val tesz, hogy a ha lot tak nak le he tõ sé -
get ad arra, hogy hir te len és vá rat lan ha lá luk után dol ga i -
kat ren dez hes sék.

E la pok ta nul má nyo zó ja ne cso dál koz zon azon, hogy a
spi ri tisz ták kö zött van nak olya nok, akik nem tud nak sem -
mit pél dá ul a re in kar ná ci ó ról, de van nak olyan spi ri tisz ta
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is ko lák, ahol ez igen is tan anyag. Már lát tuk, hogy ami kor
va la ki meg hal, ál ta lá ban csat la ko zik azok cso port já hoz,
aki ket a Föl dön is is mert, ugyan olyan tí pu sú em be rek kö -
zött mo zog, mint fi zi kai éle te alatt. Ezért csak ki csit több a 
va ló szí nû sé ge, hogy az ilyen em ber ha lá la után in kább fel -
is me ri az új ra szü le tés té nyét, mint az elõtt. A leg több em -
bert se reg nyi elõ í té let zár el az új gon do la tok elõl, eze ket
az elõ í té le te ket ma guk kal vi szik az asztrális vi lág ba, és
nem haj la nak job ban az okos szó ra és a jó zan ész re itt sem,
mint a fi zi kai vi lág ban.

Ter mé sze te sen a va ló ban nyi tott el mé jû em ber na gyon
so kat ta nul hat az asztrális sí kon, gyor san meg is mer ked het 
a tel jes te o zó fi ai ta ní tás sal, és van nak el huny tak, akik így
is tesz nek. Ezért gyak ran meg tör té nik, hogy e ta ní tá sok
egy ré sze meg ta lál ha tó a spi ri tisz ta köz le mé nyek ben.

Azt is tud nunk kell, hogy lé te zik egy ma ga sabb ren dû
spi ri tiz mus, amely rõl a nyil vá nos ság sem mit nem tud, és
amely soha sem mit nem kö zöl az el ért ered mé nye i bõl. A
leg jobb spi ri tisz ta kö rök szi go rú an zárt kö rû ek, ke vés szá -
mú részt ve võ re kor lá toz va. Az ilyen kö rök ben ál lan dó an
ugyan azok jön nek össze, és soha nem en ged nek be kí vül -
ál lót, ne hogy meg vál toz tas sa a magnetizmust. Az így ki -
ala kí tott fel té te lek egy sze rû en tö ké le te sek, és az el ért ered- 
mények gyak ran rend kí vül meg le põ ek. Gyak ran az úgy -
ne ve zett ha lot tak pon to san annyi ra ré szei a csa lád min -
den na pi éle té nek, mint az élõk. Az ilyen sze án szok rej tett
ol da la nagy sze rû: az õket kö rül ve võ gon do lat for mák jók,
és a kör nye zet men tá lis és spi ri tu á lis szint jét eme lik.

A nyil vá nos sze án szo kon tel je sen ala csony szin tû el -
huny tak je len nek meg a za va ros sá ke ve re dõ magnetizmus
mi att.

A spi ri tiz mus ál ta lá nos gya kor lá sa el len az egyik leg ko -
mo lyabb ki fo gás az, hogy az át lag em ber ben a tu dat a ha lál
után a ter mé szet al sóbb ré szé bõl ál lan dó an a fel sõbb felé
emel ke dik. Az Én – amint már több ször mond tuk – fo lya -
ma to san hú zó dik vissza az al sóbb vi lág ból, ezért nyil ván -
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va ló, hogy nem szol gál hat ja fej lõ dé sét az, ha az al sóbb
részt ter mé sze tes és kí vá na tos ön tu dat lan sá gá ból fel éb -
reszt jük, és vissza húz zuk a föl di vi lág ba csak azért, hogy
egy mé di u mon ke resz tül kom mu ni kál junk vele.

Ezért ke gyet len szí ves ség a föl di vi lág ba vissza húz ni
azt, aki nek alsó manasza még kámikus ki elé gü lé sek után
só vá rog, mert ez kés lel te ti a to váb bi fej lõ dé sét és fél be sza -
kít ja a ren des ha la dás fo lya ma tát. Kámaloka-beli tar tóz -
ko dá sa így meg hosszab bo dik, az asztrális test táp lá lék hoz
jut, és az Én hez kap cso ló dá sa fenn ma rad, így a lé lek sza -
bad sá gát ez elo dáz za, és „a hal ha tat lan fecs két a föld ma -
dár csap dá ja még fog va tart ja”.

Kü lö nö sen az ön gyil kos ság vagy a hir te len ha lál ese té -
ben na gyon nem kí vá na tos újra fel éb resz te ni a trishnâ-t,
va gyis az érzõ lé te zés utá ni vá gyat.

En nek kü lö nös ve szé lye ak kor vá lik nyil ván va ló vá,
ami kor vissza em lék szünk, hogy mi vel az Én vissza hú zó -
dik ön ma gá ba, egy re ke vés sé ké pes be fo lyá sol ni vagy ve -
zet ni tu da ta al sóbb ré szét, amely nek vi szont, amíg a szét-
vá lás tel je sen meg nem tör té nik, meg van a ké pes sé ge,
hogy kar mát te remt sen, és az adott kö rül mé nyek kö zött
in kább a rossz kar mát sza po rít ja, mint a jót.

Azok az em be rek, akik go nosz éle tet él tek, és akik tele
van nak só vár gás sal az el ha gyott föl di élet és az ál la ti as él -
ve ze tek iránt, ame lye ket töb bé nem ké pe sek köz vet le nül
meg íz lel ni, mé di u mo kat vagy szen zi tí ve ket igye kez nek
ma guk köré gyûj te ni, és meg kí sér lik, hogy a sa ját ki elé gü -
lé sük ér de ké ben hasz nál ják fel õket. Ezek a leg ve szé lye -
seb bek azon erõk kö zött, ame lyek kel a meg gon do lat la nok
és a kí ván csi ak tu dat lan sá guk mi att szem be ta lál ják ma gu -
kat.

Egy két ség beesett asztrális lény be le ka pasz kod hat egy
szen zi tív sze ánsz-részt ve võ be, és meg száll hat ja, sõt akár
kö vet he ti az ott ho ná ba is, és meg száll hat ja a fe le sé gét vagy 
a lá nyát. Sok ilyen eset for dul elõ, és ál ta lá ban szin te le he -
tet len meg sza ba dul ni egy ilyen meg szál ló lény tõl.
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Már lát tuk, hogy a föl dön ma ra dó ba rá tok szen ve dé lyes 
bá na ta és vá gya ko zá sa az el hunyt lé nye ket szin tén vissza -
húz ni igyek szik a föl di vi lág ba, ami gyak ran nagy szen ve -
dést okoz az el hunyt nak, és be le avat ko zik a fej lõ dés
ter mé sze tes fo lya ma tá ba is.

Át tér ve most azok ra a lé nyek re, akik – egy mé di u mon
ke resz tül kom mu ni kál hat nak, a kö vet ke zõ kép pen cso por -
to sít hat juk õket:

– az asztrális sí kon tar tóz ko dó el hunyt em be ri lé nyek,
– a devachánban tar tóz ko dó el hunyt em be ri lé nyek,
– árnyékok,
– burkok,
– életre kel tett bur kok,
– természetszellemek,
– a mé di um Énje,
– adeptusok,
– Nirmânakâyak.

Mint hogy az Asztrális lé nyek címû XIV. fe je zet ben ezek
leg na gyobb ré szét már is mer tet tük, itt ke vés to váb bi mon -
da ni va lónk van ró luk.

El mé le ti leg bár mely asztrális sí kon levõ el hunyt nak le -
he tõ sé ge van egy mé di u mon ke resz tül köz lé se ket adni,
bár ez az al sóbb szin tek rõl sok kal könnyebb, és egy re ne -
he zeb bé vá lik, amint a lény a ma ga sabb alsíkokra emel ke -
dik. Mi vel a töb bi do log ugyan az, ter mé sze tes azt vár ni,
hogy a sze án szo kon ka pott köz lé sek több sé ge az al sóbb
szin tek rõl, és ezért vi szony lag fej let len lé nyek tõl szár ma -
zik.

Em lé kez te tünk arra (lásd XV. fe je zet), hogy az ön gyil -
kos ok és a hir te len ha lál lal el huny tak – be le ért ve a ki vég -
zett bû nö zõ ket is, akik a fi zi kai élet tel jé ben hal tak meg –
kü lö nö sen haj la mo sak, hogy egy mé di um hoz von zód ja -
nak ab ban a re mény ben, hogy trishnâ-jukat, va gyis élet -
szom ju kat ki elé gít he tik.
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En nek kö vet kez té ben a mé di um az oka an nak, hogy
ben nük egy új skandha-sorozat ala kul ki (lásd XXIV. fe je -
zet), egy olyan új test, amely sok kal rosszabb haj la mok kal
és szen ve dé lyek kel ren del ke zik, mint ami lyet el ve szí tett.
Ez ki mond ha tat la nul rosszat je lent az Én nek, és azt ered -
mé nye zi, hogy a ko ráb bi nál sok kal rosszabb lét re szü le tik
újra.

Egy a devachánban, va gyis a mennyei vi lág ban lévõ
lénnyel való kap cso lat te rem tés egy kis to váb bi ma gya rá -
zat ra szo rul. Ami kor egy ér zé keny em ber vagy mé di um
tisz ta és ne mes ter mé sze tû, ak kor fel sza ba dult Énje fel -
emel ked het a devacháni sík ra, és ott kap cso lat ba lép het a
devachánban lévõ lénnyel. Gyak ran az a be nyo más, hogy a 
devachánban lévõ lény jött le a mé di um hoz, de ép pen az
el len ke zõ je igaz, va gyis a mé di um Énje emel ke dett fel a
devachánban lévõ lény szint jé re.

A devachánban lévõ lé nyek tu da tá nak kü lön le ges fel -
tét elei kö vet kez té ben (ame lye ket eb ben a könyv ben nem
tu dunk rész le tez ni) az így ka pott üze ne tek ben nem bíz ha -
tunk meg tel je sen. Leg fel jebb a mé di um vagy a szen zi tív
tud hat ja, lát hat ja, vagy érez he ti csak azt, amit a devachán-
ban lévõ adott lény tud, lát és érez. Ezért – ha meg en ged -
jük az ál ta lá no sí tást – sok le he tõ ség van a té ve dés re, mi vel
va la mennyi devachánban lévõ lény a mennyei vi lág sa ját
egyé ni ré szé ben él.

A té ve dés e for rá sán felül, bár a devacháni lény gon do -
la tai, tu dá sa és ér zé sei je len tik a lé nye get, va ló szí nû, hogy
a mé di um sa ját sze mé lyi sé ge és a már meg lé võ el kép ze lé -
sei fog ják meg szab ni a kom mu ni ká ció for má ját.

Egy ár nyék (lásd XIX. fe je zet) gyak ran meg je len het, és
köz lé se ket ad hat egy sze án szon, mi vel pon to san úgy néz
ki, mint az el hunyt lény, bir to ká ban van em lé ke ze té nek,
gon dol ko dás mód já nak, stb. Gyak ran hely te le nül ma gá -
nak a lény nek hi szik, mi köz ben õ maga nincs is tu da tá ban
an nak, hogy csak egy után zat. Va ló já ban az ár nyék csak a
lény „leg al sóbb tu laj don sá ga i nak lé lek nél kü li tö me ge”.
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Egy bu rok (lásd XIX. fe je zet) ugyan csak pon to san em lé -
kez tet az el hunyt ra, noha nem több, mint a ha lott asztrális
holt tes te, ame lyet az elme min den ré szecs ké je el ha gyott.
Egy mé di um au rá já val érint ke zés be lép ve né hány pil la -
nat ra az iga zi lény ka ri ka tú rá ja ként kel het élet re.

Az ilyen „kí sér te tek” lel ki is me ret le nek, jó ér zés nél kü -
li ek, a szét bom lás felé tar ta nak, és en nek kö vet kez té ben
csak rossz cé lo kért te vé keny ked het nek, akár úgy te kint -
jük õket, hogy élet ere jü ket a sze án szo kon vámpírizálással
hosszab bít ják meg, akár úgy, hogy a mé di u mot és a töb bi
részt ve võt egy ál ta lán nem kí vá na tos asztrális kap cso la tok -
kal szennye zik be.

Egy élet re kel tett bu rok (lásd XIX. fe je zet) szin tén ké pes
mé di um köz ve tí té sé vel kom mu ni kál ni. Amint lát tuk, egy
asztrális holt test bõl áll, ame lyet egy mes ter sé ges ele men-
tál kelt élet re, és min dig rossz aka ra tú. Ezért nyil ván va ló -
an nagy ve szély for rá sát je len ti a spi ri tisz ta sze án szo kon.

Az ön gyil kos ok, az ár nyé kok és az élet re kel tett bur kok
– mi vel ki sebb faj ta vám pí rok – élet erõt von nak ki azok ból
az em be ri lé nyek bõl, aki ket be fo lyá sol ni ké pe sek. Ezért
mind a mé di um, mind a töb bi részt ve võ gyak ran le gyen -
gül és ki me rül egy sze ánsz után. Az ok kul tis ta ta nít ványt
meg ta nít ják, ho gyan véd je meg ma gát pró bál ko zá suk kal
szem ben, vi szont e tu dás nél kül az út juk ba ke rü lõ nek ne -
héz el ke rül nie, hogy ki sebb vagy na gyobb mér ték ben ki
ne hasz nál ják.

A sze án szo kon az ár nyak és a bur kok hasz ná la ta az, ami 
olyan sok spi ri tisz ta köz lést ér tel mi leg med dõ vé tesz. Lát -
szó la gos ér tel mes sé gük csak rep ro duk ci ók ban me rül ki. A 
nem-ere de ti ség je lei buk kan nak fel, mi vel az új és füg get -
len gon do la tok sem mi lyen je gyé vel nem ta lál koz ha tunk.

A ter mé szet szel le mek. Hogy ezek a te remt mé nyek mi lyen 
sze re pet ját sza nak a sze án szo kon, azt már a XX. fe je zet ben 
is mer tet tük.

A sze ánsz-szo ba sok je len sé gét jó za nul vi lá go sab ban
magyaráz hat juk meg em ber alat ti erõk ra vasz bo lon do zá -
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sa i val, mint „szel le mek” cse le ke de té vel, akik – amíg test -
ben él tek – biz to san kép te le nek vol tak ilyen ha szon ta lan-
ságokra.

A mé di um Énje. Ha a mé di um tisz ta, ko moly és a vi lá -
gos ság ra tö rek szik, ak kor ez a fel fe lé tö rek vés ta lál ko zik a
ma ga sabb ter mé szet le ára dá sá val, a fény fent rõl le fe lé
áramlik, és meg vi lá gít ja az al sóbb tu da tot. Ek kor az alsó
elme egy idõ re egye sül lét re ho zó já val, a fel sõ el mé vel, és
olyan so kat vesz át a fel sõ elme tu dá sá ból, amennyit csak
meg tar ta ni ké pes. Így né me lyik köz lés ma gá tól a mé di um
fel sõbb Én jé tõl szár maz hat.

A sze án szok ra oda von zott lé nyek tí pu sa ter mé sze te sen
nagy ban függ a mé di um szint jé tõl. Az ala csony tí pu sú mé -
di u mok el ke rül he tet le nül el sõ sor ban nem kí vá na tos lá to -
ga tó kat von za nak, amik nek gyen gü lõ élet ere je a szeán-
szokon újra meg erõ sö dik. De ez nem elég, ha egy ilyen
sze án szon je len van egy elég gé ala csony fej lett sé gû fér fi
vagy nõ, ak kor a kí sér tet oda von zó dik eh hez az em ber hez,
hoz zá kap cso lód hat, és így áram la to kat in dít hat el az élõ
sze mély és az el hunyt fel bom ló asztrális tes te kö zött, és
saj ná la tos ered mé nye ket hoz lét re.

Egy Mes ter vagy Adeptus gyak ran lép kap cso lat ba ta nít -
vá nya i val anél kül, hogy a kom mu ni ká ció szo ká sos mód ja -
it hasz nál ná. Ha egy mé di um egy Mes ter ta nít vá nya,
ak kor le het sé ges, hogy a Mes ter tõl szár ma zó üze net jön
„raj ta ke resz tül”, amit össze ke ver nek egy kö zön sé ges
„szel lem tõl” jövõ üze net tel.

A Nirmânakâya egy tö ké le tes em ber, aki le ve tet te a fi zi -
kai tes tét, de meg tart ja töb bi al sóbb prin cí pi u mát, kap cso -
lat ban ma rad a Föld del, hogy az em be ri ség fej lõ dé sé ben
se gít sen. Ezek a nagy lé nyek rit ka al kal mak kor üze ne te ket 
ad hat nak egy mé di u mon ke resz tül, de csak olya non ke -
resz tül, aki kü lö nö sen tisz ta és ma gasz tos ter mé sze tû.

Ha csak az em ber nem ren del ke zik a médiumitással
kap cso lat ban na gyon szé les kö rû ta pasz ta la tok kal, ad dig
ne he zen tud ja el hin ni, hogy mi lyen sok tel je sen kö zön sé -
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ges em ber ég a vágy tól az asztrális sí kon, hogy egy nagy vi -
lág ta ní tó nak adja ki ma gát. Szán dé kuk ál ta lá ban becsü-
letes, és tény leg azt hi szik, hogy olyan ta ní tá so kat kell át -
ad ni uk, ame lyek meg fog ják men te ni a vi lá got. A ki zá ró -
lag vi lá gi dol gok ér ték te len sé gét fel is mer ve úgy ér zik –
egyéb ként he lye sen –, hogy ha rá tud nák erõl tet ni az em -
be ri ség re a sa ját el kép ze lé se i ket, ak kor az egész vi lág azon -
nal más hellyé vál na.

Ha a mé di um az zal a hit tel ál tat ja ma gát, hogy õ az
egyet len csa tor na va la mi lyen ki zá ró la gos és fel sõbb ren dû
ta ní tás szá má ra, és sze ré nyen el uta sít bár mi lyen kü lön le -
ges sze mé lyes ér de met, ak kor a részt ve võk gyak ran azt
kép ze lik, hogy e köz lést adó lé nyek egyi ke leg alább is egy
ark an gyal, vagy akár az is ten ség va la mi lyen még köz vet le -
nebb meg nyil vá nu lá sa. Saj nos azon ban az ilyen lé nyek ál -
ta lá ban el fe lej tik, hogy ami kor õk él tek a fi zi kai vi lág ban,
más lé nyek ha son ló köz lé se ket ad tak kü lön bö zõ mé di u -
mo kon ke resz tül, akik nek vi szont õk a leg ki sebb fi gyel -
met sem szen tel ték. Nem jön nek rá, hogy má sok, akik
még a vi lá gi dol gok ban me rül tek el, szin tén nem fog nak
rá juk fi gyel ni és nem lesz nek haj lan dók a köz lé se ik re
meg moz dul ni.

Néha az ilyen lé nyek elõ ke lõ ne ve ket vesz nek fel, mint
pél dá ul Ge or ge Wa shing ton, Julius Ceasar, vagy Mi hály
Ark an gyal, ab ból a vi tat ha tó an meg bo csát ha tó ok ból,
hogy a ta ní tá so kat így majd in kább el fo gad ják, mint ha
azok Kis Pé ter tõl vagy Nagy Já nos tól jön né nek.

Az ilyen lé nyek néha lát va, hogy má sok tel ve van nak a
Mes te rek irán ti tisz te let tel, eze ket az iga zi Mes te re ket sze -
mé lye sí tik meg, hogy így sok kal könnyeb ben fo gad ják el
azo kat az el kép ze lé se ket, ame lye ket hir det ni kí ván nak.

Van nak olya nok is, akik az zal pró bál nak ár ta ni a Mes -
ter mun ká já nak, hogy fel ve szik az õ for má ját, és így akar -
ják be fo lyá sol ni a ta nít vá nya it. Bár ké pe sek le het nek
szin te tö ké le te sen utá noz ni fi zi kai meg je le né sét, de tel je -
sen le he tet len utá noz ni a Mes ter ka u zá lis tes tét. Ezért azt,  
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aki ren del ke zik a ka u zá lis lá tás sal, nem le het be csap ni az
ilyen szí né szi ala kí tás sal.

Né hány eset ben an nak az ok kult pá holy nak a tag jai,
amely a spi ri tisz ta moz gal mat lét re hoz ta, egy mé di u mon
ke resz tül ma guk is ad nak ér té kes ta ní tá so kat rend kí vül
ér de kes té mák ban. Ez azon ban min dig szi go rú an zárt kö rû 
csa lá di sze ánsz, so ha sem nyil vá nos elõ adás, ame lyért be lé -
põ dí jat kell fi zet ni.

A Csend Hang ja na gyon böl csen mond ja: „Ne ke resd a
Ta ní tó dat ezek ben a csal fa ré gi ók ban”. Nem sza bad va kon 
el fo gad ni egyet len ál lí tó la gos asztrális sík be li ta ní tó ta ní -
tá sát sem. Az összes in nen jövõ köz lést és ta ná csot pon to -
san úgy kell fo gad ni, aho gyan ha son ló ta ná cso kat a fi zi kai
sí kon fo ga dunk. A ta ní tá sok ra ér té kük nek meg fe le lõ en
kell te kin te ni, mi u tán lel ki is me re te sen és jó zan ésszel
meg vizs gál tuk azo kat.

Az em ber nem csal ha tat la nabb, mert tör té ne te sen ha -
lott, mint ami kor fi zi ka i lag élõ volt. Az em ber sok évet el -
tölt het az asztrális sí kon, és még sem tud töb bet, mint
ami kor el hagy ta a fi zi kai vi lá got. En nek meg fe le lõ en nem
kell na gyobb je len tõ sé get tu laj do ní ta nunk az asztrális vi -
lág ból vagy bár mely ma ga sabb sík ról jövõ köz lé sek nek,
mint a fi zi kai sík be li ta ná csok nak.

Egy meg nyil vá nu ló „szel lem” gyak ran pon to san az,
ami nek mond ja ma gát, gyak ran vi szont egy ál ta lán nem az. 
Az át la gos részt ve võ nek nem áll mód já ban meg kü lön böz -
tet ni az iga zat a ha mis tól, mert az asztrális sík for rá sa it a
fi zi kai sí kon lévõ em be rek fél re ve ze té sé re oly mér ték ben
fel le het hasz nál ni, hogy még ab ban sem le het meg bíz ni,
ami a leg meg gyõ zõbb bi zo nyí ték nak lát szik. Egy pil la na -
tig sem ta gad juk, hogy a sze án szo kon fon tos in for má ci ó -
kat ad nak a va ló di lé nyek, azon ban azt ál lít juk, hogy
gya kor la ti lag le he tet len, hogy egy kö zön sé ges részt ve võ
tel jes bi zo nyos ság gal meg ál la pít has sa, nem ve ze tik-e fél re
fél tu cat kü lön fé le mó don.
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A fen ti ek bõl lát hat juk, hogy mi lyen vál to za tos for rá -
sok ból szár maz hat nak az asztrális sík ról ka pott köz lé sek.
Aho gyan H.P. Blavatsky mond ta: „A je len sé gek okai na -
gyon vál to za to sak, Adeptusnak kell len nünk, és tény le ge -
sen meg vizs gál nunk és ta nul má nyoz nunk, hogy mi is
tör té nik, hogy min den eset ben ké pe sek le gyünk meg ma -
gya ráz ni, hogy va ló já ban mi hú zó dik meg a hát tér ben”.

Hogy ál lí tá sun kat tel jes sé te gyük, azt mond hat juk,
hogy amit az át lag em ber ha lá la után meg tud ten ni az
asztrális sí kon, azt tud ja a fi zi kai élet ben is, ugyan olyan
könnyen kap hat köz lé se ket írás ban, transz ban vagy az
asztrális test ki fej lesz tett és be gya kor lott ké pes sé ge i nek
hasz ná la tá val, akár a tes tét le ve tett, akár a még test ben élõ
sze mé lyek tõl. Ezért sok kal oko sabb nak tû nik, ha az em -
ber ön ma gá ban fej lesz ti ki sa ját lel ki ké pes sé ge it ahe lyett,
hogy kel lõ tu dás nél kül ve szé lyes kí sér le te zé sek be fog na.
Ily mó don biz ton sá go san le het tu dás ra szert ten ni, és
meg gyor sí ta ni a fej lõ dést. Az em ber nek meg kell ta nul nia, 
hogy a ha lál nak nincs raj ta ha tal ma, a test bör tö né nek kul -
csa a sa ját ke zé ben van, és meg ta nul hat ja, ho gyan hasz nál -
ja azt, ha úgy akar ja.

Mind a spi ri tiz mus mel let ti, mind az el le ne szó ló va la -
mennyi ren del ke zés re álló bi zo nyí ték gon dos mér le ge lé -
sé bõl az tû nik ki, hogy ha gon do san és meg fon tol tan alkal- 
mazzuk, ak kor iga zol ha tó, de csak a ma te ri a liz mus meg -
dön té se cél já ból. Amint el ér tük ezt a célt, al kal ma zá sa túl -
sá go san ve szé lyes nek tû nik mind az élõk re, mind a hol-
takra, így ál ta lá nos sza bály ként nem aján la tos, bár ki vé te -
les ese tek ben biz ton ság gal és hasz no san le het al kal maz ni.
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XXIII. FEJEZET

AZ ASZTRÁLIS HALÁL

El ju tot tunk az asztrális test élet tör té net ének vé gé hez,
ha lá lá val és vég le ges fel osz lá sá val kap cso lat ban már alig
van mon da ni va lónk.

Amint már lát tuk, az Én ál lan dó vissza hú zó dá sa azt
ered mé nye zi – na gyon szé les ha tá rok kö zött vál to zó idõ -
szak so rán –, hogy az asztrális test ré szecs kéi fo ko za to san
meg szûn nek mû köd ni, és ez a fo lya mat a leg több eset ben a 
sû rû ség mér té ke sze rint el ren de zett ré te gek ben tör té nik
úgy, hogy a leg sû rûbb ré teg kí vül van.

Így az asztrális test las san ként el ko pik és fel osz lik,
amint az Én rész ben ön tu dat lan erõ fe szí té se kö vet kez té -
ben a tu dat fo ko za to san vissza hú zó dik be lõ le, és így az
em ber fok ról fok ra meg sza ba dul mind at tól, ami vissza -
tart ja õt a mennyei vi lág tól.

Az asztrális sí kon való tar tóz ko dás alatt, a kâmaloká-
ban, a szen ve dé lyek kel, ér zel mek kel és vá gyak kal egy be-
szö võ dött elme meg tisz tí tot ta eze ket, tisz ta ré szü ket ma -
gá ba ol vasz tot ta, és mind azt, ami mél tó a ma ga sabb Én -
hez, be le épí tet te ma gá ba, és így a kâma ma ra dék ré sze
egy sze rû hul la dék, amely bõl az Én, az âtmâ–buddhi–
manasz Hal ha tat lan Hár mas sá ga (aho gyan gyak ran ne ve -
zik) könnyen meg sza ba dul hat. A Hár mas ság vagy Én las -
san ként ma gá ba von ja az ép pen be fe je zõ dött föl di élet
em lé ke it, an nak sze re te tét, re mé nye it, tö rek vé se it stb., és
fel ké szül, hogy el hagy ja a kâmalokát, és be lép jen a
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devachán bol dog ság gal teli ál la po tá ba, az „is te nek lak he -
lyé be”, a „mennyei vi lág ba”.

Itt nem fog lal koz ha tunk a mennyei vi lá got el ért em ber
tör té ne té vel, mi vel ez kí vül esik köny vünk té má ján, so ro -
za tunk har ma dik kö te té ben vi szont fog lal koz ni fo gunk
vele.

Rö vi den annyit el mond ha tunk, hogy a devachánban
el töl tött idõ szak az élet ta pasz ta lat ok fel dol go zá sá nak ide -
je, az egyen súly vissza ál lí tá sa, mi e lõtt meg tör tén ne egy
újabb tes tet öl tés be tör té nõ le eresz ke dés. Így az a nap pal,
amely a föl di élet éj sza ká ját kö ve ti, szub jek tív a meg nyil -
vá nu lás ob jek tív idõ sza ká val össze ha son lít va.

Ami kor az em ber a kâmalokából át lép a devachánba,
nem tud ja ma gá val vin ni a rossz gon do lat for má kat, az
asztrális anyag nem lé tez het a devacháni szin ten, és a
devacháni anyag nem ké pes fe lel ni a rossz szen ve dé lyek és 
vá gyak dur va rez gé se i re. En nek kö vet kez té ben mind az,
amit az em ber ma gá val vi het, ami kor vég leg le ráz za ma gá -
ról asztrális tes té nek ma rad vá nya it, azok a lap pan gó csí rák 
vagy tö rek vé sek, ame lyek – ami kor táp lá lék ra vagy ki já -
rat ra ta lál nak – go nosz vá gyak ként és szen ve dé lyek ként
nyil vá nul nak meg az asztrális vi lág ban. Eze ket a csí rá kat
vi szont ma gá val vi szi, és devacháni éle te so rán azok az
asztrális per ma nens atom ban szunnyad va ma rad nak. A
kâmalokai élet vé gez té vel az arany élet szö ve dék (lásd: A
Study in Consciousness)17 vissza hú zó dik az asztrális test bõl,
hagy ja azt szét bom la ni, és be bur kol ja az asztrális per ma -
nens ato mot, amely azu tán vissza hú zó dik a ka u zá lis test -
be.

A vég sõ küz de lem a vágy-elementállal (lásd II. fe je zet)
az asztrális élet be fe je zé se kor zaj lik le, mert az Én ek kor
igyek szik vissza húz ni ma gá ba mind azt, amit az ép pen be -
fe je zett élet kez de tén a testetöltésbe le he lye zett. Ami kor
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ezt pró bál ja meg ten ni, ha tá ro zott el len ál lás sal ta lál ko zik a 
vágy-elementál ré szé rõl, ame lyet ön ma ga te rem tett és táp -
lált.

Min den át la gos em ber ese té ben a men tá lis anya gá nak
egy ré sze annyi ra el ke ve re dik az asztrális anyag gal, hogy
le he tet len tõle tel je sen meg sza ba dul ni. A harc ered mé nye
ezért az, hogy a men tá lis anyag egy ré sze, sõt még a fel sõ
vagy ka u zá lis anyag egy ré sze is vissza ma rad az asztrális
test ben, mi u tán az Én tel je sen el sza kadt tõle. Vi szont ha
az em ber éle te so rán tel je sen le gyõz te ala cso nyabb vá gya it, 
és si ke rült az al sóbb el mét tel je sen meg sza ba dí ta ni a vágy -
tól, ak kor gya kor la ti lag nincs harc, és az Én nem csak min -
dent ké pes vissza von ni, amit az adott tes tet öl tés be „be-
fek te tett”, ha nem an nak összes „ka ma tát” is, va gyis a ta -
pasz ta la to kat, ké pes sé ge ket, stb., ami ket meg szer zett.
Van nak olyan kü lön le ges ese tek is, ami kor az Én mind a
be fek te tett „tõ két”, mind a „ka ma tot” el ve szí ti, eze ket ne -
vez zük „el ve szett lel kek nek”, vagy elementárisoknak
(lásd XVI. fe je zet).

A mód szer tel jes is mer te té sét, aho gyan az Én ön ma ga
egy ré szét egy tes tet öl tés be le he lye zi, majd új ból meg pró -
bál ja vissza von ni, ért he tõ en so ro za tunk har ma dik és ne -
gye dik kö te te szá má ra kell fenn tar ta nunk, ame lyek a
men tá lis és a ka u zá lis test tel fog lal koz nak.

Az asztrális test bõl és az asztrális sík ból való ki lé pés így
egy má so dik ha lált je lent, az em ber egy asztrális holt tes tet
hagy maga után, az pe dig fel osz lik, és anya gai vissza tér nek 
az asztrális vi lág ba ugyan úgy, aho gyan a fi zi kai test anya -
gai vissza tér nek a fi zi kai vi lág ba.

Ez zel az asztrális holt test tel és az zal a sok fé le le he tõ ség -
gel, ami vele tör tén het, az Asztrális lé nyek címû XIX. fe je -
zet ben már fog lal koz tunk.
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XXIV. FEJEZET

AZ ÚJRASZÜLETÉS

Mi u tán azok az okok, ame lyek az Ént a mennyei vi lág -
ba vit ték, ki me rül nek, az össze gyûj tött ta pasz ta la to kat pe -
dig tel je sen fel dol goz ta, az Én új ból szom jú sá got kezd
érez ni az érzõ anya gi élet után, amit csak a fi zi kai sí kon le -
het ki elé gí te ni. Ezt a szom jú sá got a hin duk trishnâ-nak ne -
ve zik.

Elõ ször úgy te kint het jük, mint egy ön ki fe je zé si vá gyat,
má sod szor pe dig, mint kül sõ be nyo má sok szer zé sé re irá -
nyu ló vá gyat. Ki zá ró lag ezek te szik le he tõ vé, hogy élõ nek
érez ze ma gát, mert ez a fej lõ dés tör vé nye.

Úgy tû nik, a trishnâ a kar mán ke resz tül mû kö dik,
amely mind az egyén, mind a koz mosz szá má ra az új ra szü -
le tés el sõd le ges oka.

Devacháni pi he né se alatt az Én meg sza ba dul min den
fáj da lom tól és bá nat tól, azon ban az el múlt éle té ben el kö -
ve tett rossz nem a ha lál, ha nem a tetsz ha lál ál la po tá ban
van. A múlt rossz tö rek vé sei el kez de nek ki csí ráz ni, amint
az új sze mé lyi ség el kezd ki ala kul ni az új ra szü le tés hez. Az
Én nek ma gá ra kell ven nie a múlt ter hét, a csí rák vagy ma -
gok az el múlt élet ara tá sa ként jön nek át, amit a budd his -
ták skandháknak ne vez nek.

Így a kâma a skandhái se re gé vel együtt a devachán kü -
szö bén vá ra ko zik, ahon nan az Én új ból fel buk kan, hogy
egy újabb in kar ná ci ót kezd jen. A skandhák anya gi jel le gû
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tu laj don sá gok ból, ér zé sek bõl, el vont gon do la tok ból, ér -
tel mi tö rek vé sek bõl és men tá lis ké pes sé gek bõl áll nak.

Az a fo lya mat, amin az Én nek ke resz tül kell men nie,
ab ban áll, hogy fi gyel mét elõ ször a men tá lis egy ség re irá -
nyít ja, amely azon nal újra kez di te vé keny sé gét, majd az
asztrális per ma nens atom ra, amely be aka ra tát he lye zi.

Azo kat a tö rek vé se ket, ame lyek – amint lát tuk – a tetsz -
ha lál ál la po tá ban van nak, az Én ki ve tí ti ma gá ból, elõ ször
men tá lis sík be li anya got, és a má so dik nagy bi ro da lom
elementál-eszenciáját von ja köré. Ezek fe je zik ki pon to san 
azt a men tá lis fej lett sé gi szin tet, amely re az em ber leg utol -
só mennyei éle te vé gén el ju tott. Eb ben az ér te lem ben így
pon to san ott kez di, ahol ab ba hagy ta.

Ezt kö ve tõ en az asztrális vi lág anya gát és a har ma dik
bi ro da lom elementál-eszenciáját vonz za maga köré, így
kap ja meg azo kat az anya go kat, ame lyek bõl az új asztrális
tes te fel épül, és így éri el, hogy az el múlt éle te i bõl át ho zott
vá gyak, ér zel mek és szen ve dé lyek újra meg je len je nek.

Az asztrális anya got az új ra szü le tés be le eresz ke dõ Én
ter mé sze te sen nem tu da to san, ha nem au to ma ti ku san
gyûj ti össze.

Egyéb ként ez az anyag pon tos má so la ta an nak az
anyagnak, amely az em ber asztrális tes tét az utol só aszt-
rális éle te vé gén al kot ta. Így az em ber az éle tét va la mennyi 
vi lág ban pon to san ott kez di, ahol az utol só al ka lom mal
ab ba hagy ta.

A ta nu ló a fen ti ek bõl meg ér ti a karmikus tör vény mû -
kö dé sé nek egy ré szét, amellyel eb ben a könyv ben szük -
ség te len fog lal koz nunk. Va la mennyi új ra szü le tés el ke rül-
hetetlenül, au to ma ti ku san és igaz sá go san össze kap cso ló -
dik az elõ zõ éle tek kel, és így az egész so ro zat egy foly to -
nos, meg sza kí tat lan lán cot al kot.

Az em ber köré ily mó don vont asztrális anyag még nem 
ala kít ki ha tá ro zott asztrális tes tet. Elõ ször is azt a to jás ala -
kot ve szi fel, amely a leg kö ze leb bi ki fe je zé se an nak, amit a
ka u zá lis test iga zi alak já nak te kint he tünk. Amint a cse cse -
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mõ fi zi kai tes te ki ala kult, a fi zi kai anyag he ves von zást
gya ko rol az asztrális anyag ra, amely ko ráb ban a to jás alak -
ban elég gé egyen le te sen osz lott el, és így an nak nagy ré szét 
a fi zi kai test kör vo na la in be lül kon cent rál ja.

Aho gyan a fi zi kai test nö vek szik, az asztrális anyag an -
nak min den vál to zá sát kö ve ti. Az asztrális anyag 99%-a a
fi zi kai test fe lü le tén be lül össz pon to sul, és csak mint egy
1%-a az, ami a to jás alak töb bi ré szét ki töl ti, és az au rát fel -
épí ti, amint ezt a II. fe je zet kö ze pén lát tuk.

Az asztrális mag köré tör té nõ anyag gyûj tés fo lya ma ta
néha gyor san le zaj lik, néha pe dig hosszú kés le ke dést
okoz. Ami kor ez el ké szült, ak kor az Én ab ban a karmikus
ru há zat ban van, ame lyet sa ját maga ké szí tett ön ma ga szá -
má ra, ké szen arra, hogy a Kar ma Ura i nak kép vi se lõ i tõl
meg kap ja azt az éterikus tes tet, amely be mint egy ön tõ for -
má ba az új fi zi kai test bele fog épül ni. (lásd Az éterikus test.)

Az em ber tu laj don sá gai így kez det ben nem ak tí vak,
ezek egy sze rû en tu laj don sá gok csí rái, ame lyek az új tes tek
anya gá ban való meg nyil vá nu lá suk hoz egy le het sé ges te rü -
le tet biz to sí tot tak ma guk nak. Hogy eb ben az élet ben
ugyanazok ká a haj la mok ká fej lõd nek-e ki, mint az utób bi -
ban, az leg in kább at tól függ, hogy mi lyen tá mo ga tást kap -
nak at tól a kör nye zet tõl, amely ben a gyer mek elsõ éve it
töl ti. Ösz tön zés sel bár me lyi kü ket, jót és rosszat egy aránt
könnyen mû kö dés re le het sar kall ni, más részt az ösz tön zés 
hi á nyá ban ki le het éhez tet ni. Ha ser kent jük, ak kor sok kal
erõ sebb té nye zõ vé vá lik most az em ber éle té ben, mint
ami lyen az elõ zõ éle té ben volt, ha ki éhez tet jük, ak kor csu -
pán egy ter mé ket len csí ra ma rad, amely gyor san el sor vad
és el hal, és a kö vet ke zõ tes tet öl tés ben egy ál ta lán nem je le -
nik meg.

Így azt mond hat juk, hogy a gyer mek nek még nin csen
ha tá ro zott ér tel mi vagy asztrális tes te, vi szont kö rü löt te és
ben ne meg van az az anyag, amely bõl eze ket ki fog ja ala kí -
ta ni.
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Így pél dá ul te gyük fel, hogy egy em ber elõ zõ éle té ben
al ko ho lis ta volt. A kâmalokában az ivás irán ti vágy ki égett 
be lõ le, és ha tá ro zot tan meg sza ba dult tõle. De bár maga a
vágy ki halt, még min dig meg ma rad ugyan az a jel lem gyen -
ge ség, amely le he tõ vé tet te, hogy az le igáz za. Kö vet ke zõ
éle té ben az asztrális tes te tar tal maz ni fog olyan anya got,
amely ké pes ki fe je zést adni ugyan en nek a vágy nak, az em -
bert azon ban egy ál ta lán nem köti sem mi, hogy ezt az
anya got ugyan úgy hasz nál ja, mint az elõtt. Va ló já ban gon -
dos és te het sé ges szü lõk ke zei kö zött, akik meg ta nít ják,
hogy az ilyen vá gya kat rossz nak te kint se, fö lé jük fog ke re -
ked ni, és el nyom ja azo kat, amint meg je len nek, az asztrális 
anyag pe dig élet re kel tés nél kül, hasz ná lat hí ján el kor cso -
sul. Em lé kez zünk vissza, hogy az asztrális test anya ga bár
las san, de ál lan dó an ko pik és cse ré lõ dik, pon to san úgy,
mint a fi zi kai test nél, és amint az el sor vadt anyag el tû nik,
azt sok kal fi no mabb tí pu sú anyag vált ja fel. Így a bû nö ket
vé gül le gyõz zük, és gya kor la ti lag le he tet len né vál nak a jö -
võ ben, az ez zel el len té tes erény, az ön ura lom pe dig ki ala -
kul.

Az em ber éle té nek elsõ né hány évé ben az Én csak ke -
vés sé ural ja tu dat hor do zó it, és ezért a szü le i tõl vár ja a se -
gít sé get, hogy biz tos ke zek kö zött le gyen, és meg fe le lõ
kö rül mé nye ket biz to sít sa nak neki.

Ezek nek a ki nem ala kult tu dat hor do zók nak a for mál -
ha tó sá gát le he tet len el tú loz ni. A fi zi kai test tel an nak ko -
rai éve i ben sok min dent meg le het ten ni, mint pél dá ul az
ar tis tá nak ne velt gyer me kek ese té ben, de az asztrális és a
men tá lis tes tek kel en nél sok kal töb bet le het meg csi nál ni.
Min den rez gés re, amellyel ta lál koz nak, vá la szul meg re -
meg nek, és mo hón fel fog nak min den ha tást, akár jót, akár
rosszat, amit a kör nye ze tük ki áraszt. Más fe lõl, bár kora if -
jú sá guk ban annyi ra fo gé ko nyak és könnyen ala kít ha tók,
ha ma ro san még is olyan szo ká so kat ala kí ta nak ki és me re -
ví te nek meg, ame lyek – ha egy szer meg szi lár dul tak – csak
nagy ne héz ség gel vál toz tat ha tók meg. Így a gyer mek jö võ -
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je sok kal na gyobb mér ték ben van az õ ke zük ben, mint azt
akár a leg sze re tõbb szü lõ is fel tud ja fog ni.

Csak a tisz tán lá tó tud ja, hogy a gyer mek jel le me mi lyen 
rend kí vü li en és gyor san tö ké le te sed ne már at tól is, ha
egyet len fel nõtt jel le me jobb len ne.

Fel je gyez tek egy na gyon meg le põ ese tet, amely ben egy
ta ní tó ke gyet len sé ge olyan hely re hoz ha tat la nul meg sér -
tet te egy gyer mek tes te it, hogy a gyer mek szá má ra le he tet -
len né vált eb ben az élet ben tel je sen el ér ni azt a fej lõ dést,
amit re mél tek tõle.

Olyan élet be vá gó an fon tos egy gyer mek ko rai kör nye -
ze te, hogy ab ban az élet ben, amely ben az em ber el éri az
Adeptusságot, gyer mek ko rá ban tel je sen tö ké le tes kör nye -
zet nek kell len nie.

A szo kat la nul erõs asztrális test tel ren del ke zõ, ala cso -
nyabb tí pu sú monádok ese té ben, akik na gyon rö vid idõ -
tar tam után szü let nek újra, néha meg tör té nik, hogy az
el múlt asztrális élet ben hát ra ha gyott ár nyék vagy bu rok
még lé te zik, és eb ben az eset ben va ló szí nû, hogy von zó dik 
az új sze mé lyi ség hez. Ami kor ez meg tör té nik, ak kor az ár -
nyék vagy a bu rok erõ tel je sen hoz za ma gá val a régi szo ká -
so kat és gon dol ko dás mó dot, és néha még az el múlt élet
tény le ges em lé ke ze tét is.

Egy olyan em ber ese té ben, aki annyi ra go nosz éle tet
élt, hogy a ha lál után az asztrális és a men tá lis tes te el sza -
kad az Én tõl, az Én nek – mi u tán nincsenek tes tei, amik-
ben az asztrális és a men tá lis vi lá gok ban él het ne – gyor san
úja kat kell lét re hoz nia. Ami kor az új asztrális és men tá lis
test el ké szül, kö zöt tük és a még fel nem osz lott régi tes tek
kö zöt ti von zó dás elõ to lak szik, a régi asztrális és men tá lis
tes tek pe dig a leg ször nyûbb alak ká vál nak, amit a „kü szöb
õre ként” is me rünk.

Kü lön le ges eset ben egy új ra szü le tés be vissza té rõ em -
ber, aki bû nös vágy ból – vagy más mó don – na gyon szo ros
kap cso lat ba ke rült egy ál lat tal, mag ne ti kus von zó dás sal az 
ál lat asztrális tes té hez kap cso lód hat, amely nek tu laj don -
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sá ga it ösz tö nöz te, és mint egy rab, az ál lat fi zi kai tes té hez
lán co lód hat. Így meg kö töz ve nem ké pes elõ re ha lad ni az
új ra szü le tés be, tu da tos az asztrális vi lág ban, meg van nak
az em be ri ké pes sé gei, de nem ké pes irá nyí ta ni az ál la ti tes -
tet, amely hez hoz zá kap cso ló dott, nem ké pes a fi zi kai sí -
kon ki fe jez ni ma gát ezen a tes ten ke resz tül sem. Így az
ál lat tes te in kább egy bör tön, sem mint egy test. Az ál lat
lel ke nincs „ki la kol tat va”, ha nem meg ma rad a sa ját tes te
bir to ko sá nak és urá nak.

Az ilyen be bör tö nö zött ség nem új ra szü le tés, bár köny-
nyû meg ér te ni, hogy az ilyen jel le gû ese tek a ma gya rá za tai 
– leg alább is rész ben – a ke le ten gyak ran elõ for du ló hit -
nek, hogy az em ber bi zo nyos kö rül mé nyek kö zött ál la ti
test ben szü let het újra.

Olyan ese tek ben, ami kor az Én nem süllyed elég gé a
tel jes be bör tö nö zött ség be, ha nem olyan ál la pot ba ke rül,
amely ben az asztrális test erõ tel je sen elál la ti a so dik, az Én
ren des úton em be ri új ra szü le tés be lép het, de a fi zi kai tes -
té ben nagy mér ték ben meg je len nek az ál lat jel leg ze tes sé -
gei, ami nek bi zony sá gai azok az em be rek, akik megjele-
nésükben néha disz nó-ké pû ek, ku tya-ké pû ek, stb. A tu da -
tos em be ri lény re ki rótt szen ve dés – aki így át me ne ti leg el
van vág va a fej lõ dés tõl és az ön ki fe je zõ dés tõl – igen nagy,
bár ter mé sze te sen ja ví tó ha tá sa van. Né mi leg ha son lít az
olyan Én-ek szen ve dé sé hez, akik be teg aggyal ren del ke zõ
tes tek hez kapcsolódnak, mint pél dá ul a gyen ge el mé jû ek,
hold kó ros ok, stb., bár ezek más bû nök ered mé nyei.
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XXV. FEJEZET

URALKODÁS AZ ÉRZELMEKEN

Köny vünk el ké szí té se ha szon ta lan len ne, ha a ta nu ló -
ban nem ala kul na ki an nak a szük ség sze rû ség nek az ér zé -
se, hogy elõ ször ural nia kell az asztrális tes tét, má sod szor,
hogy azt fo ko za to san olyan tu dat hor do zó vá kell meg edze -
nie, amely tö ké le te sen en ge del mes ke dik az iga zi em ber, az 
Én aka ra tá nak, és har mad szor, hogy a kel lõ idõ ben ál lan -
dó an fej lessze és tö ké le te sít se az asztrális test kü lön bö zõ
ké pes sé ge it.

Az át la gos vi lá gi em ber ke ve set tud, és még ke ve seb bet
tö rõ dik az ilyen dol gok kal, az ok kul tiz mus ta nu ló ja szá -
má ra azon ban el sõ ren dû fon tos sá gú, hogy meg sze rez ze a
va la mennyi – fi zi kai, asztrális és men tá lis – tu dat hor do zó -
ja fe let ti tel jes ural mat. Bár elem zés és ta nul má nyo zás cél -
já ból ezt a há rom tes tet el kell vá lasz ta ni egy más tól, és
kü lön-kü lön kell eze ket ta nul má nyoz ni, a gya kor la ti élet -
ben még is úgy ta lál juk, hogy nagy mér ték ben le het sé ges
va la mennyit egyi de jû leg ké pez ni, és az egyik ben meg szer -
zett bár mely ké pes ség bi zo nyos mér ték ben se gít sé get je -
lent a má sik ket tõ meg edzé sé ben.

Már lát tuk a VIII. fe je zet ele jén, hogy kí vá na tos a fi zi -
kai tes tet étel, ital, hi gi é nia stb. se gít sé gé vel meg tisz tí ta ni
azért, hogy né mi leg könnyeb bé te gyük az asztrális test irá -
nyí tá sát. Ugyan ez az elv vo nat ko zik a men tá lis test re, csak 
még na gyobb mér ték ben, mert vég ered mény ben csak az
elme és aka rat hasz ná la ta az, ami vel az asztrális test vá gya -
it, ér zel me it és szen ve dé lye it tö ké le te sen le le het igáz ni.
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Sok vér mér sék let ese té ben leg alább az ér ze lem pszi -
cho ló gi á já nak gon dos ta nul má nyo zá sa na gyon nagy se gít -
sé get je lent, mert vi lá gos, hogy sok kal könnyebb el len õr-
zés alá von ni egy olyan erõt, amely nek ere de tét és ter mé -
sze tét ala po san meg ér tet tük.

Eb bõl a cél ból me le gen aján lom azon el vek ala pos ta -
nul má nyo zá sát, ame lyek Bhagavan Das: The Science of the
Emotions [Az ér zel mek tu do má nya] címû mes te ri ér te ke -
zé sé ben van nak le fek tet ve. (E mun ka re mek ki vo na tát K.
Brow ning ké szí tet te el An Epitome of the Science of the
Emotions [Az ér zel mek tu do má nyá nak össze fog la lá sa]
cím mel.) A fõ té te le ket na gyon rö vi den az aláb bi ak ban le -
het össze fog lal ni:

Min den meg nyil vá nult lé te zést az Én-re, a nem Én-re,
és ket tõ jük kö zöt ti vi szony ra le het fel bon ta ni.

Ez a vi szony fel oszt ha tó: 

(1) megismerésre (gnyânam), 
(2) vágy ra (ichchâ) és 
(3) cselekvésre (kriyâ). 

Tud ni, vágy ni és cse le ked ni – ez a há rom fog lal ja ma gá -
ban a tu da tos élet egé szét.

Az ér zés vagy az ér ze lem két fé le: kel le mes vagy fáj dal -
mas. A kel le mes, amely alap já ban véve a több-ség ér zé se,
von zal mat, sze re te tet (râga) hoz lét re, a fáj da lom, amely
alap já ban véve a kevesebb-ség ér zé se, ta szí tást, gyû lö le tet
(dvesha) hoz lét re.

A von za lom ból fa kad min den sze re tet ér zés, a ta szí tás -
ból min den gyû lö let ér zés. Min den ér zés sze re tet bõl vagy
gyû lö let bõl, vagy mind ket tõ bõl ke let ke zik, és az erõs ség
mér té ké ben kü lön böz nek egy más tól.

Egy adott ér ze lem pon tos ter mé sze tét te hát az a vi szony 
is meg ha tá roz za, amely az ér zel met meg ta pasz ta ló és az ér -
ze lem okát je len tõ tárgy kö zött fenn áll. Aki az ér zel met át -
éli, amennyi ben az adott ér zés sel kap cso la tos kö rül mé nye ket
vesszük fi gye lem be, le het (1) na gyobb, (2) egyen lõ vagy (3)
ki sebb, mint az ér ze lem tár gya.
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Ezt az elem zést foly tat va az ér ze lem-ele mek hat le het -
sé ges tí pu sá hoz ju tunk el, ame lye ket az aláb bi táb lá zat há -
rom osz lo pá ban so rol tunk fel. A ne gye dik osz lop az
el sõd le ges ele mek al osz tá lya it mu tat ja, ame lyek egy más tól 
az in ten zi tás mér té ké ben kü lön böz nek, min den cso port -
ban a leg erõ sebb van leg fe lül, a leg gyen gébb pe dig leg alul.

Vi szony az ér ze lem tár gyá hoz El sõd le ges
ér ze lem-elem

Az ér ze lem
szint jeiMi nõ sé gi Mennyi sé gi

SZERETET

ma ga sabb
ran gú

hó do lat

imá dat
bál vá nyo zás

hó do lat
tisz te let

el is me rés
cso dá lat

azo nos ran gú sze re tet

sze re tet
baj tár si as ság
ba rát sá gos ság
ud va ri as ság

ala cso nyabb
ran gú

jó aka rat

rész vét
gyen géd ség

jó in du lat
saj ná lat

GYÛLÖLET

ma ga sabb
ran gú

fé le lem

ret te gés
ré mü let
fé le lem
ag gó dás

azo nos ran gú ha rag

el len sé ges ség
go rom ba ság

ri deg ség
kö zö nyös ség

ala cso nyabb
ran gú

büsz ke ség vagy
zsar nok ság

meg ve tés
le né zés

sem mi be ve vés
döly fös ség

Min den em be ri ér ze lem e hat ér ze lem-elem egyi ké bõl,
vagy még gyak rab ban kö zü lük ket tõ vagy több kom bi ná -
ci ó já ból áll. A ta nu ló nak ja va sol juk a fen tebb em lí tett ér -
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te ke zés alap el ve i nek rész le tes ki dol go zá sát. Mun ká já nak
bõ sé ges ju tal ma lesz.

A ta nul má nyok egy má sik ér de kes irá nya an nak a ta nu -
ló nak szá má ra, aki az ön ura lom meg szer zé se mi att ön is -
me ret re tö rek szik, a kol lek tív- vagy tö meg tu dat vizsgá-
lata. Eb ben az ér de kes té má ban messze a leg jobb könyv,
ame lyet e könyv író ja meg is mert, Sir Mar tin Conway: The
Crowd in Peace and War [A tö meg bé ké ben és há bo rú ban].

Sir Mar tin cso dá la tos vi lá gos ság gal és gaz dag il luszt rá -
ci ók kal mu tat ja be a kö vet ke zõ alap ve tõ té nye ket.

(1) Az em be rek nagy több sé ge bi zo nyos pszi cho ló gi ai
„tö me gek ben” – va gyis olyan em ber cso por tok ban, amik
ha son ló an gon dol koz nak, és min de nek fe lett ha son ló an
érez nek – ne vel ke dik fel, és egész éle te alatt ah hoz tar to -
zik. Ilyen em ber cso por tok a csa lád, a ba rá tok és baj tár sak,
az is ko lák és az egye te mek, a mun ka hely, a val lá si fe le ke -
ze tek, a po li ti kai pár tok, a böl cse le ti is ko lák, a fa jok, és így
to vább. Még azok is, akik ugyan azt az új sá got ol vas sák,
vagy ugyan ah hoz a klub hoz tar toz nak, egy-egy pszi cho ló -
gi ai „tö me get” al kot nak.

(2) Eze ket a tö me ge ket nagy részt az ér zé sek vagy ér zel -
mek ala kít ják ki, táp lál ják és ural ják, nem pe dig a gon do la -
tok. Egy tö meg ben meg van min den ér ze lem, de nincs
ér te lem, érez ni ké pes, de gon dol kod ni nem. A tö meg vé le -
mé nyé ben rit kán vagy so ha sem ját szik sze re pet az ér te -
lem, ha nem csak ra gá lyos szen ve dé lyek sö pör nek keresz-
tül elekt ro mos áram ként az egész tes ten, és ezek gyak ran
egyet len agy ból szár maz nak. Ha egy szer el kap ja a tö meg,
az em ber gyor san el vesz ti az egyé ni gon dol ko dás vagy ér -
ze lem ké pes sé gét, és eggyé vá lik a tö meg gel, osz to zik an -
nak éle té ben, vé le mé nyé ben, ma ga tar tá sá ban, elõ í té le tei-
ben, és így to vább.

(3) Na gyon ke ve sek nek van bá tor sá guk és ere jük ah -
hoz, hogy ki tör je nek azok ból a kü lön bö zõ tö me gek bõl,
ame lyek hez tar toz nak. A leg na gyobb több ség egész éle té-
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ben azon tö me gek ural ma alatt ma rad, ame lyek ma guk ba
ol vasz tot ták.

A szer zõ ez után fel so rol ja és le ír ja a tö meg kü lön bö zõ
tu laj don sá ga it, és be mu tat ja, hogy azok el tér nek az egyé-
nek tu laj don sá ga i tól, összes sé gük ben sok kal ala cso nyabb
és kez det le ge sebb szin ten áll nak.

Min den tö meg nek, mi vel kép te len ön ma ga ve ze té sé re,
szük sé ge van egy ve ze tõ re, és ta lál is ma gá nak. Ezek a ve -
ze tõk há rom fõ tí pus ba tar toz nak:

(a) A tö me get kény sze rí tõ. Olyan em ber, aki az zal ural ja és 
ve ze ti a tö me get, hogy sa ját sze mé lyi sé ge tel jes ere jé vel rá -
juk kény sze rí ti sa ját el kép ze lé se it. Ezen tí pus pél dá ul Na -
pó le on, Disraeli, Ceasar és Charlemagne. 

(b) A tö me get ér tel me zõ. Ez a tí pus tel je sen el tér a tö me -
get kény sze rí tõ tí pus tól, olyan em ber, aki ter mé sze tes ér -
zé keny sé gé nél fog va meg ér zi azt, amit a tö meg érez vagy
érez ni fog, és tisz tán, ál ta lá ban szem lé le tes nyel ven fe je zi
ki a tö meg ér zel me it. Az ilyen em be rek rit kán gon dol nak
ki ön ma guk tól prob lé má kat, majd pe dig hir de tik hit val lá -
su kat. In kább arra vár nak, hogy a tö meg ér zel mei ala kot
ölt se nek, ak kor az tán be ron ta nak a küz de lem sû rû jé be, és
ékes szó ló an, erõ vel és lel ke se dés sel el mond ják azo kat a
dol go kat, amik rõl az em be rek nek ho má lyos és ha tá ro zat -
lan ér zé sük van. E tí pus pél dái na gyon szok vá nyo sak, kü -
lö nö sen a po li ti ka te rü le tén.

(c) A tö me get kép vi se lõ. A tö meg ve ze tõ i nek ez a tí pu sát
nem annyi ra az egyé ni erõ jel lem zi, mint a kép sze rû név le -
ges ve ze tõ. Ti pi kus pél dái egy al kot má nyos ki rály, egy
konzul, egy nagy kö vet, egy bíró (leg alább is Ang li á ban).
Ezek az em be rek csu pán a meg sze mé lye sí tett „köz vé le -
ményt” jel ké pe zik. A nép hang ján be szél nek, ér tük cse lek -
sze nek, és õket kép vi se lik a vi lág sze mé ben. El kell nyom-
niuk vagy ti tok ban kell tar ta ni uk sa ját egyé ni vé le mé nyü -
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ket, és úgy tû nik, mint ha úgy érez né nek, ahogy a nyil vá -
nos ság érez, és a köz kí vá nat nak vagy köz vé le mény nek
meg fe le lõ en cse le ked nek.

A fen ti ek a ve ze té si alap el vek leg egy sze rûbb váz la ta,
ame lye ket az em lí tett rend kí vül si ke rült könyv is mer tet,
és a ta nu lót arra biz ta tom, hogy maga ta nul má nyoz za át
gon do san e mun kát. Ez nem csak ab ban fog se gí te ni, hogy
he lye seb ben fog ja fel azo kat az erõ ket, ame lyek a „nyil-
vánosságot” irá nyít ják, ha nem hogy azok va ló di ér té kén
fel be csül je a mai idõk sok kér dé sé vel kap cso la tos sa ját
meggyõ zõ dé sét, vé le mé nyét és hoz zá ál lá sát.

Nyil ván va ló an a leg fon to sabb az, hogy az ok kul tis ta ta -
nu ló min den ér zel mé ben és gon do la tá ban meg gon dol tan
és tu da to san cse le ked jen. A gö rög mon dás, Gnothi seauton,
„Is merd meg ön ma gad”, nagy sze rû ta nács, mert az ön is -
me ret bár mely je lölt szá má ra el en ged he tet le nül szük sé ges 
a fej lõ dés hez. A ta nu ló nem en ged he ti meg ma gánk, hogy
a köz ér zés ben vagy köz gon dol ko zás ban tör té nõ el me rü lés
le ve gye a lá bá ról, ami olyan tí pu sú lég kört hoz lét re, amin
ke resz tül min den do log lát szik, ami meg szí nez min dent,
és ami nyil ván va ló an ural ja és kor má nyoz za azt a tö me get, 
ami ben a ta nu ló mo zog. Nem könnyû el len áll ni egy erõs,
nép sze rû elõ í té let nek, amely úgy hat, hogy azok a gon-
dolatformák és gon do lat ára mok, ame lyek be töl tik a lég -
kört, szün te le nül ost ro mol nak ben nün ket, az ok kul tiz -
mus ta nu ló já nak még is meg kell ta nul nia el len áll ni. 

Ezen kí vül ké pes nek kell len nie fel is mer ni a tö meg-ve -
ze tõk kü lön bö zõ tí pu sa it, és nem sza bad meg en ged nie,
hogy azok pa rancs szó val, meg gyõ zés sel vagy hí zel gés sel
rá ve gyék esz mék vagy õket kö ve tõ cse le ke de tek elfoga-
dására, ha csak nem tel je sen szán dé ko san te szi ezt, va la -
mennyi ké pes sé ge éber sé ge mel lett.

A pszi cho ló gi ai tö me gek és tö meg-ve ze tõk be fo lyá sa a
vi lág ban nap ja ink ban – csak úgy, mint va ló szí nû leg min -
den kor ban – tény le ge sen igen nagy, és azok az erõk, ame -
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lyek kel bán nak, fi no mak és messzi re ha tók, – így an nak a
ta nu ló nak, aki ön ura lom ra tö rek szik, és aki ve zet ni sze-
retné a sa ját ér zel mi és gon do la ti éle tét, ezek kel az alat to -
mos ha tá sok kal szem ben fo lya ma to san meg kell vé de nie
ma gát.

Az a vé le mé nyem, hogy Az ér zel mek tu do má nya és A tö -
meg a bé ké ben és há bo rú ban címû köny vek ta nul má nyo zá sa
fel be csül he tet len ér té kû be ve ze tés az asztrális test kép zé -
sé nek és fej lesz té sé nek fel ada tá hoz, amíg az hasz nos és en -
ge del mes szol gá ja nem lesz az Én aka ra tá nak.

A ta nul má nyok egy má sik irá nya is na gyon aján la tos a
ta nu ló nak, még pe dig a tu dat alat ti el méé, ame lyet ma-
nap ság gyak ran ne vez nek „tu dat ta lan nak”. Eb bõl a cél ból
be ve ze té sül a té má ba aján lom T. J. Hudson The Law of
Psychic Phenomena [A pszi chi kus je len sé gek tör vé nye]
címû köny vét.

E könyv ta nul má nyo zá sa kor a ta nu ló ne fe led je, hogy a
könyv 1892-ben je lent meg. Nap ja ink is me re te i nek fé nyé -
ben nem szük sé ges tel je sen el fo gad ni Hudson elem zé sét,
osz tá lyo zá sát vagy fo ga lom rend sze rét. Sze mé lyes vé le mé -
nyem sze rint Hudson túl sá go san nagy mér ték ben épít pre -
misszá i ra, el mé le te it messze a sza kí tó pon ton túl fe szí ti.
En nek el le né re a könyv nek még is nagy ér té ke van, mert
elõ ször is egész sé ges tu do má nyos ké tel ke dés re biz tat sok
pszi chi kai je len ség meg té vesz tõ és se ké lyes ma gya rá za tá -
nak túl gyors el fo ga dá sá val szem ben, má sod szor pe dig
nagy erõ vel érez te ti azo kat az óri á si le he tõ sé ge ket, ame -
lyek az em be ri ter mé szet tu dat alat ti ré szé ben rejt ve van -
nak, és ame lye ket a gon dos és elõ vi gyá za tos ta nít vány arra
hasz nál hat, hogy je len tõs ered ményt ér jen el sa ját asztrális 
ter mé sze te irá nyí tá sá ban, és ál ta lá ban sa ját jel le mé nek
meg tisz tí tá sá ban és fel épí té sé ben. Ter mé sze te sen lé te zik
több más és mo der nebb könyv is, ame lyek szin tén se gí te -
nek cé lunk el éré sé ben.

Hudson rö vi den eze ket ál lít ja:
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(1) Az em ber gon dol ko dás mód ja vi lá go san két rész re
oszt ha tó, mind ket tõ nek meg van nak a sa ját kü lön ál ló ké-
pességei és fel ada tai. Eze ket ob jek tív és szub jek tív elmé-
nek ne ve zi.

(2) Az ob jek tív elme az, amely meg is me ri az ob jek tív
vi lá got, meg fi gye lé sei esz kö zé ül a fi zi kai ér zék szer ve ket
hasz nál ja, és a leg ma ga sabb funk ci ó ja az ér te lem.

(3) A szub jek tív elme a kör nye ze tét a fi zi kai ér zék szer -
vek tõl füg get len esz kö zök kel is me ri meg. Ez az ér zel mek
szék he lye, és az em lé ke zet tár há za. Leg ma ga sabb funk ci ó -
ját ak kor fej ti ki, ami kor az ob jek tív ér zék szer vek nem
mû köd nek, pél dá ul hip nó zis vagy al va já rás ál la po tá ban.
Sok más ké pes ség, amit Hudson a szub jek tív el mé nek tu -
laj do nít, nyil ván va ló an az asztrális test ké pes sé ge, pél dá ul
az uta zás ké pes sé ge tá vo li he lyek re, gon do lat ol va sás, stb.

Ál lít ja, hogy amíg az ob jek tív el mét nem le het irá nyí ta -
ni su gal ma zás sal az ér te lem, a po zi tív tu dás vagy az ér zék-
szer vek bi zo nyí té ka i val szem ben, ad dig a szub jek tív elme
ál lan dó an irá nyít ha tó a su gal ma zás ere jé vel, akár más em-
be rek tõl ered az, akár sa ját tu laj do no sa ob jek tív el mé jé tõl.

Az asztrális és a men tá lis test tel, va la mint a gon do lat-
és ér ze lem for mák ter mé sze té vel és hasz ná la tá val kap cso -
la tos mo dern tu dás se gít sé gé vel a ta nít vány ér de kes és füg -
get len meg erõ sí té se ket fog ta lál ni sok olyan do log ra, ami-
ket a teozófus írók tól ta nult, és amint már mond tuk, ké pes 
lesz job ban meg ér te ni, hogy gya kor la ti lag kor lát lan ké -
pes sé gek rej le nek a sa ját lel ki al ka tá ban, ame lye ket olyan
irá nyok ban ké pes mû kö dés be hoz ni, ame lyet meg be csült
ok kul tis ták mu tat tak meg, ami lyen pél dá ul a me di tá ció.
Ta lán a ko ráb bi nál még vi lá go sab ban fog ja meg ér te ni azt,
aho gyan a kâma vagy a vágy, és a manasz vagy elme össze -
ke ve re dik, és ho gyan le het azo kat szét vá lasz ta ni, mind -
ket tõ je len tõs hasz ná ra és meg erõ sí té sé re.
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Soha nem sza bad el fe lej te nünk, hogy a gon do lat az,
ami vel a vá gyat meg le het vál toz tat ni, és vé gül ural kod ni
raj ta. Amint az elme meg ta nul ja az el len õr zés gya kor lá sát,
a vágy át ala kul aka rat tá, és az irá nyí tást ak kor már nem a
kül sõ dol gok vég zik, ame lyek von za nak vagy ta szí ta nak,
ha nem az em ber szel le me, az Én, a bel sõ ural ko dó.

Most pe dig vissza té rünk a jel leg ze te sebb teozófus szak- 
ér tõ ink hez, és foly tat juk az asztrális test fej lesz té sé ben és
kép zé sé ben sze re pet ját szó bi zo nyos más té nye zõk vizs-
gálatát.

Nyil ván va ló, hogy a ta nu ló nak tö re ked nie kell, hogy
bi zo nyos ki sebb hi bá kat – mint az ér zel mi gyen ge sé gek és
hi á nyos sá gok – meg fé kez zen és meg szün tes sen. Eb ben a
fel adat ban fon tos em lé kez ni arra, hogy egy olyan hiba,
mint pél dá ul az in ger lé keny ség, amely is mét lõ dõ kielé-
gítés so rán szo kás sá vált, nem az Én ben rak tá ro zó dik el
benn-rej lõ tu laj don ság ként, ha nem a per ma nens asztrális
atom ban (lásd a XXIII. fe je ze tet). Bár mi lyen nagy is az itt
fel hal mo zott erõ, tu do má nyo san bi zo nyí tott tény, hogy a
ki tar tó aka rat a meg fe le lõ idõ ben gyõ ze lem re ve zet. Az Én
ol da lán ott a sa ját aka rat ere je, mö göt te pe dig ott van ma-
gának a Logosznak a vég te len ere je, mert a fej lõ dés se gít -
sé gé vel tör té nõ elõ re ha la dás az Õ aka ra ta. Az egy ség esz -
mé jé nek meg ér té se így meg ad az em ber nek egy meg fe le lõ
in dí té kot a jel lem épí tés két ség te le nül ke mény és idõn ként 
kel le met len mun ká já hoz. Bár mily nagy le gyen is a harc, a
vég te len erõi az õ ol da lán van nak, és vé gül kö te les sé ge le -
gyõz ni a rossz vé ges erõ it, ame lye ket el múlt éle te i ben hal -
mo zott fel.

Az az em ber, aki el akar ja pusz tí ta ni vá gya it, hogy kar-
má ját tö ké le tes egyen súly ba hoz za, és így nyer jen el a
maga szá má ra fel sza ba du lást, cél ját el is ér he ti. Vi szont
nem ké pes ki lép ni a fej lõ dés tör vé nye alól, és an nak el len -
áll ha tat lan nyo má sa elõbb vagy utóbb is mét elõ re fog ja
haj ta ni, és így új ra szü le tés re kény sze rí te ni. A vágy ki ölé se
nem a va ló di ok kul tis ta útja.
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A sze mé lyes sze re te tet nem el pusz tí ta ni kell, ha nem
annyi ra ki ter jesz te ni, hogy egye te mes sé vál jon, a sze re te -
tet fel fe lé kell irá nyí ta ni, nem pe dig le fe lé. En nek meg
nem ér té se, és – ami kor meg ért jük – a fel adat rend kí vü li
ne héz sé ge né hány eset ben a sze re tet el foj tá sá hoz ve zet,
an nak nö ve lé se he lyett. A túl ára dó sze re tet és nem a sze re -
tet nél kü li ség fog ja meg men te ni a vi lá got. A Mahâtmâ a
rész vét óce án ja, nem pe dig jég hegy. A sze re tet ki ölé sé re
való tö rek vés a bal kéz ös vé nyé nek útja.

Szük sé ges azon ban, hogy tel je sen ki irt suk ma gunk ból
az ala cso nyabb és dur vább vá gya kat, a ma ra dé kot pe dig
meg kell tisz tí ta ni, és át kell ala kí ta ni tö rek vé sek ké és el -
ha tá ro zás sá. Vá gya koz ni vagy áhí toz ni az erõ el vesz te ge té -
sét je len ti, az ok kul tis ta ehe lyett akar. Az aka rat a vágy
ma ga sabb meg je le né si for má ja.

Azt is mond ják, hogy a „hold-tes tet”, va gyis az asztrális
tes tet el kell pusz tí ta nunk. Ez nem azt je len ti, hogy min -
den ér zé sün ket és ér zel mün ket le kell rom bol ni, ha nem
in kább az asztrális tes tet tel je sen irá nyí tá sunk alá kell
von nunk, hogy ké pe sek le gyünk a hold-tes tet tet szé sünk
sze rint meg sem mi sí te ni. Aho gyan az em ber fej lõ dik, aka -
ra tát egye sí ti a Logosz aka ra tá val, a Logosz pe dig fej lõ dést 
akar. Szük ség te len mon da nunk, hogy egy ilyen egy ség-ál -
la pot ter mé sze té nél fog va meg sem mi sí ti az olyan vá gya-
kat, mint a becs vágy, vá gya ko zás a ha la dás ra, és ha son lók.

A Csend hang ja fi gyel mez tet ben nün ket, hogy az aszt-
rális vi lág min den vi rá ga alatt – bár mi lyen szép le gyen is
az – ott fek szik össze te ke red ve a vágy kí gyó ja. A sze re tet
ese té ben pél dá ul az önzõ ter mé szet bõl min dent tel je sen át
kell lényegíteni, vi szont a ma gas, tisz ta és ön zet len sze re -
te tet so ha sem le het át ala kí ta ni, mi vel ez ma gá nak a
Logosznak egyik jel lem zõ je, és egy szük sé ges tu laj don ság
az Ös vé nyen való ha la dás ban, amely a Mes te rek hez és a
be ava tás hoz ve zet.
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XXVI. FEJEZET

AZ ASZTRÁLIS KÉPESSÉGEK

FEJLESZTÉSE

A pszi chi kus ké pes sé gek bir tok lá sa nem szük ség kép -
pen jár együtt ma gas szintû er köl csi jel lem mel, nem job -
ban, mint ahogy a fi zi kai erõ bir tok lá sa. Ön ma guk ban a
pszi chi kai ké pes sé gek sem je lez nek bár mi lyen más irá nyú 
nagy fej lett sé get, pél dá ul az ér te le mét.

Ezért amíg nem igaz az, hogy egy nagy pszi chi kus szük -
ség kép pen spi ri tu á lis em ber is, más részt az igaz, hogy egy
nagy spi ri tu a li tá sú em ber el ke rül he tet le nül pszi chi kus is.

A pszi chi kus ké pes sé ge ket bár ki ki fej leszt he ti, aki ve -
szi ma gá nak a fá rad sá got, és az em ber meg tud ja ta nul ni a
tisz tán lá tást vagy a mesmerizmust, mint ahogy meg tud
ta nul ni zon go ráz ni, ha haj lan dó a szük sé ges ne héz mun -
kát el vál lal ni.

Az asztrális ér zék szer vek min den em ber ben meg van -
nak, de több sé gé ben rejt ve van nak, és ál ta lá ban mes ter sé -
ge sen kell azo kat kény sze rí te ni, ha a fej lõ dés je len le gi
szintjén hasz nál ni akar juk. Rö vi de sen ak tív vá vál nak
minden mes ter sé ges ösz tön zés nél kül. Na gyon sok em ber -
ben mes ter sé ge sen fel éb reszt he tõk és fej leszt he tõk. Az
asztrális ér zé kek ak ti vi tá sá nak fel té te le min den eset ben a
fi zi kai ér zé kek passzi vi tá sa, mi nél tö ké le te sebb a fi zi kai
tét len ség, an nál na gyobb az asztrális ak ti vi tás le he tõ sé ge.

Az egy sze rûbb em be rek gyak ran ren del kez nek a tisz -
tán lá tás sal. Ezt néha al sóbb ren dû pszichizmusnak is ne -
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ve zik, és egy ál ta lán nem azo nos az zal a ké pes ség gel,
amellyel egy meg fe le lõ en kép zett és fej let tebb em ber ren -
del ke zik, és nem is ugyan azon a mó don érik el.

A pszichizmus ese ten kén ti meg je le né se egy fej let len
em ber ben egy faj ta ál ta lá nos ér zés ben nyil vá nul meg,
amely in kább tar to zik az egész tu dat hor do zó hoz, mint -
sem hogy spe ci a li zá ló dott ér zék szer ve ken ke resz tül ér ke -
zõ pontos és ha tá ro zott ér zé ke lés vol na. Ez kü lö nö sen az
at lan ti szi (ne gye dik) gyö kér faj ra volt jel lem zõ. Nem az
asztrális csakrákon ke resz tül mû kö dik, ha nem a fi zi kai ér -
zék szer vek hez kap cso ló dó asztrális köz pon to kon ke resz -
tül. Ezek a köz pon tok nem jel leg ze te sen asztrálisak, jól-
le het az asztrális anyag fel hal mo zó dá sai az asztrális test -
ben. Ezek az asztrális és fi zi kai sí kok kö zöt ti össze kö tõ hi -
dak, és nem fej lett asztrális ér zék szer vek a szó szo ros értel- 
mében. A „má so dik lá tás” az ér zé keny ség e tí pu sá hoz tar -
to zik, gyak ran szim bo li kus, az ész le lõ a tu dá sát ezen az ér -
de kes jel ké pes mó don adja át. A híd ként szol gá ló közpon-
tok in ger lé se a csakrák ki fej lesz té se he lyett, ame lyek az
asztrális szer vek, tel je sen zsák ut ca. Ez az al sóbb ren dû
pszichizmus a szim pa ti kus ideg rend szer rel kap cso la tos,
míg a ma ga sabb ren dû pszichizmus a köz pon ti ideg rend -
szer rel van kap cso lat ban. A szim pa ti kus ideg rend szer fe -
let ti irá nyí tás fel élesz té se vissza fe lé, nem pe dig elõ re
lépés.

Az idõk fo lya mán az al sóbb pszichizmus el tû nik, hogy
egy ké sõb bi fo kon újra meg nyíl jon, ami kor is az aka rat
irá nyí tá sa alá ke rül.

A hisz té ri kus és nagy mér ték ben ide ges em be rek ese -
ten ként tisz tán lá tók ká vál hat nak, ez a tény be teg sé gük
egyik tü ne te, és an nak kö vet kez mé nye, hogy a fi zi kai tu -
dat hor do zó olyan mér ték ben meg gyen gült, hogy már nem 
je lent sem mi aka dályt az asztrális és éterikus lá tás szá má -
ra. A pszichizmus ezen osz tá lyá nak egyik kü lön le ges pél -
dá ja a de lí ri um trémens, eb ben a be teg ség ben szen ve dõk
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gyak ran ké pe sek ide ig le ne sen ész lel ni bi zo nyos un do rí tó
elementálokat és éterikus lé nye ket.

Azok szá má ra, akik még nem fej lesz tet ték ki az aszt-
rális lá tást, kí vá na tos, hogy ér tel mi leg he lye sen ítél jék
meg az asztrális vi lág lé te zé sét, és hogy meg ért sék, an nak
je len sé gei a hoz zá ér tõ meg fi gye lõ szá má ra ugyan úgy nyit -
va áll nak, mint a fi zi kai vi lág je len sé gei.

Lé tez nek meg ha tá ro zott jó ga-mód sze rek, ame lyek se -
gít sé gé vel az asztrális ér zék szer ve ket éssze rû és egész sé ges 
mó don ki le het fej lesz te ni. De nem csak ha szon ta lan, ha -
nem ve szé lyes is le het eze ket ki pró bál ni, amíg az em ber
elõ ször ke resz tül nem megy a tisz tu lás elõ ké szí tõ fo ko za -
tán. Mind a fi zi kai, mind az asztrális tes tet elõ ször meg
kell tisz tí ta ni az ál tal, hogy a rossz szo ká sok – mint pl. az
evés, ivás és sza bad út en ge dé se min den fé le gyû lö let-ér -
zés nek, stb. –  bi lin cse it le ráz zuk ma gunk ról.

Ál ta lá nos ság ban szól va nem kí vá na tos az asztrális test
fej lõ dé sét mes ter sé ges esz kö zök kel ki e rõ sza kol ni, mert
amíg spi ri tu á lis erõt nem szer zünk, ad dig az asztrális lá -
tás, hal lás és más je len sé gek erõl te té se fel te he tõ en za va ró,
sõt ijesz tõ lesz.

A múlt kar má já nak meg fe le lõ en elõbb vagy utóbb az,
aki kö ve ti az „õsi és ki rá lyi” ös vényt, meg ta lál ja az aszt-
rális je len sé gek is me re tét, amely fo ko za to san jut el hoz zá,
éle sebb lá tá sa fel éb red, és min den ol dal ról egy tá gabb vi -
lág egye tem új lát ni va lói fog nak ki bon ta koz ni elõt te. Ez az
egyik ma gya rá za ta an nak a mon dás nak, hogy: „Elõ ször
ke res sé tek a mennyek nek or szá gát, és mind ezek a dol gok
el jön nek hoz zá tok”.

Az asztrális ké pes sé gek el éré se, mint vég cél, ön ma gá -
ban el ke rül he tet le nül ah hoz ve zet, amit ke le ten a fej lõ dés
laukika mód sze ré nek ne vez nek. A meg szer zett ké pes sé gek 
csak a je len le gi sze mé lyi ség re ér vé nye sek, és mi vel nincs,
aki vi gyáz zon rá, a ta nít vány rend kí vül va ló szí nû en hely -
te le nül hasz nál ja azo kat. Eh hez az osz tály hoz tar toz nak a
hatha-jóga gya kor la tok, a prânayama vagy lég zés irá nyí -
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tása, az elementálok meg idé zé se, és mind azok a rend sze -
rek, ame lyek hez va la mi lyen mó don a fi zi kai ér zé kek
el ká bí tá sa tar to zik. Ilye nek pél dá ul a ká bí tó sze rek (vad -
ken der, ha sis, stb.), az ön hip nó zis, vagy mint a der vi sek -
nél a for gás a val lá si szen ve dély õrült tán cá ban, míg vé gül
szé dü lés és ér zé ket len ség kö vet ke zik be, vagy pe dig passzí -
van mesmerizálás ál tal, ami kor az asztrális ér zé kek fel -
szín re ke rül het nek. Más mód sze rek a kris tály ba né zés
(amely mind össze a leg ala cso nyabb szin tû tisz tán lá tás hoz
ve zet), in vo ká ci ók is mé tel ge té se, vagy va rázs la tok il let ve
szer tar tá sok al kal ma zá sa.

Aki sza vak vagy va rázs igék is mé tel ge té sé vel transz ba
ejti ön ma gát, kö vet ke zõ éle té ben va ló szí nû leg mé di um -
ként fog vissza tér ni, vagy va la mi lyen szin ten haj la mos
lesz a médiumitásra. A médiumitást egy ál ta lán nem sza -
bad pszi chi kai ké pes ség nek te kin te ni, mert egy mé di um
messze van a ké pes ség gya kor lá sá tól, ép pen el len ke zõ leg,
le mond a sa ját tes tei irá nyí tá sá ról egy má sik lény ked vé -
ért. Így a médiumitás nem ké pes ség, ha nem ál la pot.

Sok tör té net lé te zik bi zo nyos misz ti kus ke nõ csök rõl
vagy or vos sá gok ról, ame lye ket a sze mek re ken ve ké pes sé
te szi az em bert a tün dé rek meg lá tá sá ra. A sze mek meg ke -
né se ser kent he ti eset leg az éterikus lá tást, de sem mi lyen
mó don nem ké pes meg nyit ni az asztrális lá tást, bár bi zo -
nyos ke nõ csök be dör zsö lé se az egész test re nagy ban hoz -
zá já rul hat, hogy az asztrális test tel jes tu da tos sá ga mel lett
el hagy ja a fi zi kai tes tet – ez egy olyan tény, amely nek is -
me re te úgy tû nik, túl él te a kö zép ko ri idõ ket, amit né hány
bo szor kány pró ba so rán ka pott bi zo nyí ték ból lát ha tunk.

A lokottara mód szer a râdzsa-jógához vagy spi ri tu á lis
ha la dás hoz tar to zik, és két ség te le nül ez a leg jobb mód -
szer. Bár las súbb, de az így meg szer zett ké pes sé gek az ál -
lan dó egyé ni ség hez tar toz nak, és soha töb bé nem vesz nek
el, míg egy Mes ter ve ze té se tö ké le tes biz ton sá got ad mind -
ad dig, amíg pa ran csa it pon to san kö ve tik.
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An nak, ami kor egy Mes ter ké pez ki, egy má sik ha tal -
mas elõ nye az, hogy a ta nít vány bár mi lyen ké pes sé gek re
szert te het, azok ha tá ro zot tan az irá nyí tá sa alatt van nak, és 
tel je sen és ál lan dó an hasz nál ha tók, ami kor csak szük sé -
ges. A gya kor lat lan em ber ese té ben vi szont ezek a ké pes -
sé gek gyak ran csak na gyon rész le ge sen és egye net le nül
nyil vá nul nak meg, úgy tû nik, hogy úgy szól ván sa ját tet -
szé sük sze rint jön nek és men nek.

Az ide ig le nes mód szer ah hoz ha son ló, mint ami kor az
em ber a ló el ká bí tá sá val ta nul meg lo va gol ni. A ma ra dan -
dó mód szer ah hoz ha son ló, mint ami kor az em ber he lye -
sen ta nul meg lo va gol ni, és így utá na bár mely lo von lo va-
golhat. A ma ra dan dó mód szer iga zi fej lõ dést je lent, a má -
sik kal vi szont nem szük ség kép pen jár együtt a fej lõ dés,
mi vel a meg szer zett ké pes sé gek a test ha lá lá val meg sem -
mi sül het nek.

Az asztrális sík be li tá gabb lá tás nem tisz ta bol dog ság,
mert fel tár ja a vi lág szen ve dé sét és nyo mo rú sá gát, go nosz -
sá gát és kap zsi sá gát. Schil ler sza vai jut nak eszünk be: „Mi -
ért vit tél en gem eképpen az örök va kok vá ro sá ba, hogy
nyi tott ér zék kel hir des sem a jós la to dat? Vedd vissza tõ lem 
ezt a szo mo rú tisz tán lá tást, vedd el sze me im tõl ezt a ke -
gyet len fényt! Add vissza a vak sá go mat, ér zé ke im bol dog
sö tét sé gét, vedd vissza a bor zasz tó aján dé ko dat!”

A tisz tán lá tó ké pes ség – ha he lye sen és oko san hasz nál -
juk – se gít ség és ál dás le het, hely te le nül hasz nál va aka dály 
és átok. A ve le já ró leg fõbb ve szé lyek a gõg bõl, tu dat lan -
ság ból és tisz tá ta lan ság ból ered nek. Nyil ván va ló an os to -
ba ság, ha egy tisz tán lá tó azt kép ze li, hogy õ az egyet len,
aki ez zel ren del ke zik, és hogy õ az egyet len em ber, akit
arra vá lasz tot tak ki, hogy an gya li ve ze tés mel lett egy új is -
te ni kül dött le gyen, és így to vább. Ezen fe lül min dig van -
nak olyan já té kos és csin ta lan asztrális lé nyek, akik ké szek 
rá, és imád ják táp lál ni az ilyen tév esz mé ket, és bár mi lyen
sze re pet haj lan dók el ját sza ni, amit csak rá juk le het osz ta -
ni.
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Hasz nos, ha a tisz tán lá tó tud va la mit a téma múlt já ból, 
meg ért va la mennyit a ma ga sabb sí kok kö rül mé nye i bõl, és 
ha le het sé ges, ren del ke zik némi tu do má nyos is me ret tel is.

Ezen felül egy tisz tá ta lan éle tû és szán dé kú em ber el ke -
rül he tet le nül ma gá hoz vonz za a leg rosszabb ele me ket a
lát ha tat lan vi lág ban. A tisz ta gon dol ko dá sú és éle tû em ber 
más részt ugyan ezen ok ból vé dett a más sí kok nem kí vá na -
tos lé nye i nek be fo lyá sá tól.

Sok eset ben az asztrális ön tu dat fel vil lan hat anél kül,
hogy az éterikus lá tás egy ál ta lán fel éb red ne. A fej lõ dés e
rend el le nes sé ge egyi ke azok nak az alap ve tõ okok nak,
ami ért olyan nagy a té ve dés le he tõ sé ge a tisz tán lá tás ban,
kü lö nö sen an nak ko rai szint je in.

Nor má lis kö rül mé nyek kö zött az em ber az asztrális sík
va ló sá ga i ra na gyon las san éb red rá, ugyan úgy, aho gyan a
kis gye rek éb red rá a fi zi kai sík va ló sá ga i ra. Akik szán dé -
ko san és túl sá go san ko rán lép nek az ös vény re, az ilyen tu -
dást rend el le ne sen fej lesz tik ki, és en nek kö vet kez té ben
ele in te haj la mo sab bak hi báz ni.

Ve szély és sé rü lés könnyen elõ for dul na, ha nem áll na
min den meg fe le lõ kép zés ben ré sze sü lõ ta nít vány olyan
hoz zá ér tõ ta ní tók fel ügye le te és irá nyí tá sa alatt, akik már
is me rõ sek az asztrális sí kon. Ez az oka an nak, ami ért pró -
ba kép pen min den fé le ször nyû lát vá nyo kat mu to gat nak az 
újonc nak, és így meg ért he ti és meg szok hat ja azo kat. Ha ez 
nem tör tén ne meg, olyan sok kot kap na, amely nem csak
meg aka dá lyoz ná ab ban, hogy hasz nos mun kát vé gez zen,
ha nem fi zi kai tes té re tény le ges ve széllyel is jár na.

Az asztrális vi lág ba tör té nõ elsõ be ve ze tés kü lön bö zõ
mó do kon tör tén het. Egye sek egész éle tük ben csak egy
eset ben vál nak elég fo gé konnyá arra, hogy meg ta pasz tal -
ják egy asztrális lény je len lét ét vagy va la mi lyen asztrális
je len sé get. Má sok azt ta lál ják, hogy egy re gyak rab ban lát -
nak és hal la nak olyan dol go kat, ame lyek re má sok va kok
és sü ke tek, megint má sok pe dig álom be li ta pasz ta la ta ik ra
kez de nek em lé kez ni.
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Ami kor az em ber kezd ér zé kennyé vál ni az asztrális ha -
tá sok ra, ese ten ként azt ve szi ész re, hogy hir te len va la mi
meg ma gya ráz ha tat lan ret te gés lett úrrá raj ta. Ez rész ben
az elementál-világ ál tal az em ber rel szem ben ér zett ter mé -
sze tes el len szenv bõl szár ma zik, ami nek oka az em ber sok
rom bo ló te vé keny sé ge a fi zi kai sí kon, ame lyek vissza hat -
nak az asztrális sík ra, rész ben pe dig an nak a sok ba rát ság -
ta lan mes ter sé ges elementálnak kö szön he tõ, ame lye ket az
em be ri el mék hoz nak lét re. 

Né há nyan az zal kez dik, hogy idõn ként tu da tá ba ke rül -
nek az em be ri aura ra gyo gó szí ne i nek, má sok ar co kat, tá -
ja kat vagy szí nes fel hõ ket lát nak, ame lyek a sze me ik elõtt
le beg nek a sö tét ben, mi e lõtt el al sza nak. Ta lán a leg ál ta lá -
no sabb ta pasz ta lás egy re tisz táb ban vissza em lé kez ni az al -
vás so rán más sí ko kon szer zett él mé nyek re.

Néha az em ber egész éle te alatt egyet len egy szer ész le li
pél dá ul egyik ba rát ja kí sér te tét an nak ha lá la pil la na tá ban.
En nek oka két fé le le het, és mind két eset ben a hal dok ló
erõs vá gya je len ti a haj tó erõt. Ez az erõ le he tõ vé te szi,
hogy a hal dok ló ma te ri a li zál ja ma gát egy pil la nat ra, ez
eset ben ter mé sze te sen nincs szük ség tisz tán lá tás ra, sok kal 
va ló szí nûbb azon ban, hogy a kí sér tet mesmerikusan hat
az ész le lõ re, egy pil la nat ra el tom pít ja fi zi kai ér zé ke it és
ser ken ti a ma ga sabb szin tû ér zé ke it.

Egy fej lett asztrális lá tás sal ren del ke zõ em bert ter mé -
sze te sen töb bé már nem kor lá toz a fi zi kai anyag, ke resz -
tül lát min den fi zi kai tes ten, a fi zi ka i lag át nem lát szó
tár gyak elõt te ugyan olyan át lát szók, mint az üveg. Egy
kon cer ten szí nek ben lát ja a nagy sze rû szim fó ni á kat, egy
elõ adá son szí nek ben és for mák ban az elõ adó gon do la ta it,
és ab ban a hely zet ben van, hogy sok kal tel je seb ben meg ér -
ti õt, mint asztrális lá tás nél kül.

Egy kis vizs gá ló dás ki mu tat ja, hogy so kan sok kal töb -
bet kap nak az elõ adó tól, mint amennyit a pusz ta sza vak
köz ve tí te nek. So kan azt ta lál ják, hogy sok kal több re em lé -
kez nek, mint amennyit az elõ adó el mon dott. Az ilyen ta -
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pasz ta la tok azt mu tat ják, hogy az asztrális test fej lõ dik,
egy re ér zé ke nyeb bé vá lik, és vá la szol az elõ adó ál tal te -
rem tett gon do lat for mák ra.

Egyes hely szí nek jobb kö rül mé nye ket biz to sí ta nak az
ok kult mun ká hoz, mint má sok. Így Ka li for ni á ban na gyon 
szá raz az ég haj lat, és a le ve gõ ben sok elekt ro mos ság van,
ami ked ve zõ a tisz tán lá tás ki fej lõ dé sé hez.

Egyes pszi chi ku sok nak 28°C hõ mér sék let re van szük -
sé gük, hogy a leg jobb mun kát vé gez zék, má sok csak ala -
cso nyabb hõ mér sék le ten dol goz nak jól.

Mi vel egy kép zett tisz tán lá tó ké pes lát ni az em ber aszt-
rális tes tét, eb bõl kö vet ke zik, hogy az asztrális sí kon sen ki
sem ké pes el rej tõz ni vagy ál cáz ni iga zi ön ma gát, an nak
lát szik bár mely elõ í té le tek nél kü li meg fi gye lõ szá má ra.
Szük sé ges, hogy az elõ í té let szót hang sú lyoz zuk, mert az
egyik em ber sa ját tes tei kö ze gén ke resz tül lát ja a má si kat,
ami né mi leg ha son ló ah hoz, mint ami kor egy tá jat szí nes
üve gen át néz zük. Amíg meg nem ta nul ta, hogy fi gye lem -
be ve gye eze ket a ha tá so kat, az em ber haj la mos arra, hogy
a má sik ban azo kat a tu laj don sá go kat te kint se leg jel lem -
zõbb nek, ame lyek re ön ma ga a leg könnyeb ben vá la szol.
Gya kor lat ra van szük ség, hogy az em ber meg sza ba dul jon
e sze mé lyes el fo gult ság ál tal lét re ho zott tor zí tás tól, és így
ké pes le gyen tisz ta és pon tos meg fi gye lést vé gez ni.

A leg több pszi chi kus, akik ese ten ként pil lant ják meg
az asztrális vi lá got, és a spi ri tisz ta sze án szo kon köz lé se ket
adó lé nyek több sé ge is el mu laszt ja, hogy tá jé koz tas son az
asztrális sík komp le xi tá sá ról, amit e könyv ben le ír tunk.
En nek az az oka, hogy ke ve sen lát ják az asztrális sí kon úgy 
a dol go kat, ami lye nek azok va ló já ban, amíg nem sze rez -
nek hosszas ta pasz ta la tot. Még azok is, akik tel jes mér ték -
ben lát nak, gyak ran túl sá go san ká bul tak és összezavaro-
dottak ah hoz, hogy meg ért sék és em lé kez ze nek, és alig
van olyan, aki ta pasz ta la tát a fi zi kai sík nyel ve ze té re le
tud ná for dí ta ni. Sok gya kor lat lan pszi chi kus so ha sem
vizs gál ja meg a lá tot ta kat tu do má nyo san, egy sze rû en egy
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be nyo mást sze rez nek, amely le het tel je sen he lyes, de le het 
fé lig igaz, vagy eset leg tel je sen fél re ve ze tõ is.

Azt is lát tuk már, hogy az asztrális vi lág paj kos la kói
gyak ran meg tré fál ják az em bert, ami vel szem ben a gya -
kor lat lan em ber ál ta lá ban véd te len.

Egy olyan asztrális lény ese té ben, aki ál lan dó an mé di u -
mon ke resz tül dol go zik, a fi no mabb asztrális ér zé kei
annyi ra el dur vul hat nak, hogy ér zé ket len né vál nak az
asztrális anyag ma ga sabb szint je i vel szem ben.

Tel je sen meg bíz ni csak a fi zi kai sík ról jövõ gya kor lott
lá to ga tó ban le het, aki mind két sí kon tel je sen tu da tos, aki
mind az asztrális, mind a fi zi kai sí kon tisz tán és egy szer re
lát.

A va ló di, kép zett és tel je sen meg bíz ha tó tisz tán lá tó nak
olyan ké pes sé gek re van szük sé ge, ame lyek az asztrálisnál
ma ga sabb sík hoz tar toz nak. A pon tos elõ re lá tás ké pes sé ge
is egy ma ga sabb sík hoz tar to zik, bár an nak fel vil la ná sai
vagy tük rö zõ dé sei gyak ran meg mu tat koz nak az egy sze rû
asztrális lá tás ban. Fõ leg azon egy sze rû gon dol ko dá sú em -
be rek kö zött gya ko ri, akik meg fe le lõ kö rül mé nyek kö zött
él nek. Ezt má sod lá tás nak ne ve zik, és erre a skót fel föl dek
la kói jól is mert pél dát je len te nek.

Ahogy van nak fi zi ka i lag vak em be rek, van nak asztrá-
lisan va kok is, és így sok asztrális je len ség el ke rü li a szo ká -
sos asztrális lá tást. Va ló já ban az asztrális lá tás al kal ma zá -
sa kor ele in te sok hi bát le het el kö vet ni, mint ahogy egy
gyer mek hi bá kat kö vet el, ami kor elõ ször kez di el hasz nál -
ni fi zi kai ér zék szer ve it, bár egy idõ múl va le he tõ vá lik,
hogy olyan pon to san lás sunk és hall junk az asztrális sí -
kon, mint a fizikain.

Egy má sik mód szer a tisz tán lá tás ki fej lesz té sé re, ame -
lyet min den val lás egy for mán ja va sol, és amely óva to san
és tisz te let tu dó an al kal maz va egyet len em ber nek sem le -
het ká rá ra, a me di tá ció, amely nek se gít sé gé vel néha na -
gyon tisz ta faj tá jú tisz tán lá tást le het ki fej lesz te ni. A medi-
táció fo lya ma tá nak tö mör le írá sát C. W. Leadbeater The
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Other Side of Death [A ha lál má sik ol da la] címû köny vé ben 
ta lál juk meg, és ter mé sze te sen sok más könyv ben is.

A me di tá ció se gít sé gé vel rend kí vü li ér zé keny sé get fej -
leszt he tünk ki, ugyan ak kor tö ké le tes egyen súlyt, jó zan sá -
got és egész sé get.

A ta nu ló könnyen meg fog ja ér te ni, hogy meg ha tá ro -
zott me di tá ció gya kor lá sa ma ga sabb tí pu sú anya go kat épít 
bele a tes tek be. Nagy sze rû ér zel mek je lent kez het nek,
ame lyek a buddhikus szint rõl szár maz nak, va gyis köz vet -
le nül a fel sõ men tá lis sík fe let ti sík ról, és az asztrális test -
ben vissza tük rö zõd nek. Szük sé ges azon ban a men tá lis tes- 
tet és a ka u zá lis tes tet is fej lesz te ni, hogy meg le gyen az
egyen súly. Az em ber nem ké pes az asztrális tu da tos ság ból
át ug ra ni a buddhikusra anél kül, hogy a köz be esõ tu dat -
hor do zó kat ki ne fej lessze. Ki zá ró lag az ér zés se gít sé gé vel
soha nem le het tö ké le tes egyen súly ra vagy ál lan dó ság ra
szert ten ni, a nagy ér zel mek, ame lyek a he lyes irány ba in -
dí tot tak el ben nün ket, na gyon könnyen kis sé el fer dül het -
nek, és ke vés sé kí vá na tos irá nyok ba vi het nek el. Az ér zel-
mek in dí tó erõt je len te nek, de az irá nyí tó erõ a böl cses ség -
bõl és az ál lan dó ság ból szár ma zik.

Szo ros kap cso lat van az asztrális és a buddhikus sí kok
kö zött, mi vel az asztrális test bi zo nyos mó don a buddhi-
kus vissza tük rö zõ dé se.

Az asztrális és a buddhikus sí kok kö zöt ti szo ros kap cso -
lat egy pél dá ját a ke resz tény mi sé ben ta lál juk meg. Az os -
tya meg szen te lé sé nek pil la na tá ban egy erõ su gár zik ki,
amely a buddhikus vi lág ban a leg erõ sebb, bár a fel sõ men -
tá lis vi lá gá ban is erõ tel jes, rá adá sul ak ti vi tá sát az elsõ, má -
so dik és a har ma dik asztrális alsíkokon is meg fi gyel ték,
bár ez le het, hogy a men tá lis vissza tük rö zõ dé se, vagy re zo -
ná ló rez gé sek egyik ha tá sa. Ezt a ha tást ér zé kel he tik olyan
em be rek is, akik na gyon messze van nak a temp lom tól, mi -
vel az egész kör nyé ket a spi ri tu á lis béke és erõ nagy hul lá -
ma áraszt ja el, noha so kan soha nem hoz zák kap cso lat ba
azt a ce leb rált szent mi sé vel.
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A fen ti e ken kí vül egy má sik ha tás is lét re jön a szer tar -
tás alatt je len lé võ va la mennyi egyén tu da tos oda adása ér -
zé sének ered mé nye ként és azzal ará nyo san. Egy su gár –
mint a tûz – árad ki a fel emelt os tyá ból, és erõ sen ra gyo gó -
vá te szi az asztrális test fel sõ ré szét. Ez az asztrális tes ten
ke resz tül, a vele való szo ros kap cso lat kö vet kez té ben a
buddhikus test re is erõs ha tást gya ko rol. Így mind az
asztrális test, mind a buddhikus test köl csö nö sen hat nak
és vissza hat nak egy más ra.

Ha son ló a ha tás lép fel, ami kor az ol tá ri szent ség gel ál -
dást osz ta nak.
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XXVII. FEJEZET

TISZTÁNLÁTÁS TÉRBEN ÉS

IDÕBEN

A tá vo li hely szí ne ken le ját szó dó ese mé nyek meg fi gye -
lé sé re négy le het sé ges mód szer van.

1. Egy asztrális áram lat se gít sé gé vel. Ez a mód szer né mi -
leg azo nos egy acél rúd mág ne se zé sé vel, és ab ból áll, amit
az aka rat meg fe szí té sé vel tör té nõ po la ri zá ci ó nak hív ha -
tunk, ami a meg fi gye lõ tõl a meg fi gyel ni kí vánt je le net hez
ve ze tõ, asztrális ato mok ból álló sok pár hu za mos ve ze ték
lét re ho zá sát je len ti. Va la mennyi atom ten ge lye it egy más -
sal szi go rú an pár hu za mo san tart juk, és így egy faj ta ide ig -
le nes csö vet al kot nak, ame lyen a tisz tán lá tó ke resz tül-
néz het. Ez a ve ze ték ki van téve an nak, hogy egy meg fe le -
lõ en erõs asztrális áram lat, amely tör té ne te sen út ját ke -
resz te zi, meg za var ja, sõt szét rom bol ja, ez azon ban rit kán
tör té nik meg.

A ve ze té ket vagy az egyik ré szecs ké rõl a má sik ra tör té -
nõ ener gia át adá sa ala kít ja ki, vagy pe dig egy ma ga sabb
sík ról szár ma zó erõ hasz ná la ta, amely egy szer re hat az
egész vo nal ra. Az utób bi el já rás sok kal na gyobb fej lett sé -
get igé nyel, be le ért ve egy lé nye ge sen ma ga sabb sík hoz tar -
to zó erõ is me re tét és al kal ma zá sá nak ké pes sé gét. Aki ilyen 
mó don ké pes len ne egy ve ze té ket meg al kot ni sa ját hasz -
ná la tá ra, an nak már egy ál ta lán nincs is szük sé ge ilyen ve -
ze ték re, mert egy ma ga sabb ké pes ség se gít sé gé vel sok kal
könnyeb ben és tö ké le te seb ben ké pes lát ni.
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Ezt az áram la tot vagy csö vet még tel je sen ön tu dat la nul
és aka rat la nul is lét re le het hoz ni, és gyak ran az egyik vagy 
a má sik vé gé rõl ki ve tí tett erõs ér ze lem vagy gon do lat
ered mé nye, amely vagy a látó, vagy pe dig a lá tott sze mély -
tõl in dul ki. Ha két em ber erõs sze re tet ben egye sül, ak kor
va ló szí nû, hogy kö zöt tük elég gé ál lan dó sult, köl csö nös
gon do lat áram lat fo lyik, és az egyik nél fel lé põ hir te len ne -
héz ség vagy ször nyû baj ezt az áram la tot ide ig le ne sen
olyan po la ri zá ló erõ vel tölt he ti fel, ami ah hoz kell, hogy
lét re jöj jön az asztrális táv csõ.

Az így ka pott lát vány ah hoz ha son lít, mint amit egy
táv csö vön ke resz tül lá tunk. Pél dá ul az em be ri ala kok ál ta -
lá ban na gyon ki csi nyek nek tûn nek, azon ban tö ké le te sen
tisz tán. Néha – de nem ál ta lá ban – ezen a mó don nem csak
lát ni, ha nem hal la ni is le het.

A mód szer nek meg ha tá ro zott korlátai van nak, mert ál -
ta la az asztrális táv csõ a je le ne tet csak egyet len irány ból
mu tat ja, és így a lá tó kör kor lá to zott és rész le ges. Va ló já -
ban az ilyen csõ men tén irá nyí tott asztrális lá tás ép pen
olyan kor lá to zott, mint ami lyen ha son ló kö rül mé nyek kö -
zött a fi zi kai lá tás vol na.

Ezt a tí pu sú tisz tán lá tást nagy ban meg könnyí ti, ha ki -
in du lá si pont ként egy fi zi kai tár gyat hasz ná lunk az aka -
rat erõ fó ku sza ként. Egy kris tály gömb a leg ál ta lá no sabb és
leg ha té ko nyabb fó kusz ként, mi vel az elementális eszen cia 
jel leg ze tes el ren de zé sé nek kö vet kez té ben olyan bel sõ tu -
laj don sá gok kal is ren del ke zik, ame lyek ser ken tik a pszi -
chi kus ké pes sé ge ket. Más tár gya kat is hasz nál nak ugyan-
er re a cél ra, ilyen a ser leg, tü kör, tin ta folt, vér csepp, vi zes
tál, me den ce, víz egy üveg tál ban, vagy szin te min den fé -
nye zett fe lü let, vagy egy élet te len fe ke te tárgy, mint pél dá -
ul egy ma rok nyi por rá tört fa szén egy csé szé ben.

Van nak olya nok, akik meg tud ják ha tá roz ni azt, amit
lát ni akar nak, ami annyit je lent, hogy tet szés sze rint tud -
ják irá nyí ta ni táv csö vü ket. A leg na gyobb több ség azon ban 
csak vé let len sze rû csö vet hoz lét re, és csak azt lát ja, ami
en nek vé gén ép pen tör té nik.
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Egyes pszi chi ku sok csak ak kor ké pe sek a csõ rend szert
hasz nál ni, ami kor mesmerikus be fo lyás alatt áll nak. E
pszi chi ku sok nak két kü lön bö zõ cso port ja van: (1) azok,
akik ma guk ké pe sek lét re hoz ni ma guk nak a csö vet és (2)
azok, akik a mesmerizáló ál tal lét re ho zott csö vön néz nek
ke resz tül.

Ese ten ként – bár rit kán – a csõ se gít sé gé vel na gyí tás is
le het sé ges, bár ezek ben az ese tek ben va ló szí nû, hogy egy
tel je sen új ké pes ség kezd ki bon ta koz ni.

2. Egy gon do lat for ma ki ve tí té sé vel. Ez a mód szer ön ma -
gunk men tá lis ké pé nek ki ve tí té sé bõl áll, amely köré aszt-
rális anya got is vo nunk, és ez zel a kép pel a kap cso la tot ad -
dig tart juk fenn, amíg az aka rat le he tõ vé te szi, hogy ál ta la
be nyo má so kat fog has sunk fel. Így az alak a lát nok tu da tá -
nak egy faj ta elõ re tolt ál lá sa ként mû kö dik. Az ilyen be nyo -
má so kat re zo ná ló rez gé sek ad ják át a gon dol ko dó nak.
Tö kéletes eset ben a látó majd nem úgy ké pes lát ni, mint ha
õ maga áll na a gon do lat for ma he lyén. Ez zel a mód szer rel
tet szés sze rint meg le het vál toz tat ni a né zõ pon tot is. A
tisztánhallás ta lán rit káb ban kap cso ló dik a tisz tán lá tás e
tí pu sá hoz, mint az elõb bi hez. Ab ban a pil la nat ban, ami -
kor a gon do lat össz pon to sí tá sa meg szû nik, az egész lát -
vány el tû nik, vissza ál lí tá sá hoz egy újabb gon do lat for mát
kell lét re hoz ni. A tisz tán lá tás e tí pu sa rit kább, mint az elõ -
zõ, mi vel men tá lis irá nyí tás ra van szük ség, és fi no mabb
ter mé sze tû erõ ket kell al kal maz ni. Ez az el já rás unal mas,
ki vé ve az egé szen kis tá vol sá go kat.

3. Az asztrális test ben tör té nõ uta zás sal, akár álom ban,
akár transz ban. Ezt az el já rást az elõ zõ fe je ze tek ben már
le ír tuk.

4. A men tá lis test ben tör té nõ uta zás sal. Eb ben az eset ben
az asztrális test a fi zi kai test tel együtt vissza ma rad, és ha az 
em ber azt akar ja, hogy meg mu tat koz zon az asztrális sí -
kon, ak kor egy ide ig le nes asztrális tes tet vagy mâyâ-
virúpát hoz lét re, amit a XXIX. fe je zet ben is mer te tünk.
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Az is le het sé ges, hogy tá vol ban le ját szó dó ese mé nyek -
kel kap cso la tos in for má ci ó hoz úgy ju tunk, hogy meg idé -
zünk, vagy se gít sé gül hí vunk egy asztrális lényt, pél dá ul
egy ter mé szet szel le met, amit az adat gyûj tés el vég zé sé re
ké rünk, vagy kény sze rí tünk. Ez ter mé sze te sen nem tisz -
tán lá tás, ha nem má gia.

Ah hoz, hogy egy asztrális sí kon levõ sze mélyt meg ta lál- 
junk, az szük sé ges, hogy kap cso lat ban lép jünk vele, ami -
hez ál ta lá ban egy na gyon cse kély össze kö tõ ka pocs is ele-
gendõ, mint ami lyen egy fény kép, egy ál ta la írt le vél, egy
tárgy, ami az övé volt, stb. Ek kor az il le tõ alap hang ját
mond juk ki, ami re – ha a ke re sett em ber az asztrális sí kon
van – azon na li vá laszt ka punk.

Az asztrális sí kon levõ em ber alap hang ja egy faj ta átla-
gos hang szín, amely mind azok ból a kü lön bö zõ rez gé sek-
bõl bon ta ko zik ki, ame lyek asztrális tes té ben meg szo kot -
tak. Ha son ló át lag hang szí ne van min den em ber men tá lis
és más tes te i nek is, és az összes alap hang együtt al kot ja az
em ber ak kord ját, vagy mint gyak ran ne ve zik, misz ti kus
ak kord ját.

A gya kor lott látó egy pil la nat ra pon to san rá han gol ja sa -
ját tes te it az il le tõ hang já ra, majd aka ra ta meg fe szí té sé vel
ki bo csát ja an nak hang ját. A há rom vi lág ban bár hol is le -
gyen a ke re sett em ber, azon nal vá lasz ér ke zik tõle. Ezt a
vá laszt a látó azon nal meg lát ja, és így ké pes egy mag ne ti -
kus össze kö tõ vo na lat lét re hoz ni az il le tõ vel.

A tisz tán lá tás egy má sik faj tá ja le he tõ vé te szi, hogy a
látó olyan ese mé nye ket ész lel jen, ame lyek a múlt ban ját -
szód tak le. En nek a ké pes ség nek sok szint je van, kezd ve a
kép zett em ber rel, aki tet szé se sze rint la poz hat az akâsha
kró ni ká ban, le egé szen ad dig az em be rig, aki nek csak
néha vil lan fel va la mi. A át la gos pszichometrikusnak
szüksége van egy tárgy ra, amely fi zi kai kap cso lat ban van
az zal a múlt be li ese ménnyel, ame lyet sze ret ne lát ni, vagy
ter mé sze te sen hasz nál hat egy kris tályt vagy más tár gyat az 
össz pon to sí tás cél já ra.
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Az akâsha kró ni ka fel jegy zé sei az Is ten ség em lé ke ze tét
kép vi se lik, ame lyet rö vi den a XVI. fe je zet ben em lí tet-
tünk. Az asztrális sí kon lá tott fel jegy zé sek, mi vel csak egy
sok kal ma ga sabb sík ról ere dõ tük rö zõ dés vissza tük rö zõ-
dése, rend kí vül tö ké let len nek, tö re dé ke sek és gyak ran je -
len tõ sen tor zul tak. A szél ál tal fod ro zott víz fe lü le tén lát -
ha tó vissza tük rö zõ dé sek hez szok ták ha son lí ta ni. A men-
tális sí kon a fel jegy zé sek tel je sek, he lye sek, és pon to san
ol vas ha tók, de ez ter mé sze te sen a men tá lis sík hoz tar to zó
ké pes sé ge ket igény li.
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XXVIII. FEJEZET

A LÁTHATATLAN SEGÍTÕK

Aki az elõ zõ ol da la kat át ta nul má nyoz ta, mos tan ra már
fel is mer te, hogy azok az ese tek, amik idõ rõl idõ re elõ for -
dul nak, ami kor az em be ri kap cso la tok ba lát ha tat lan „köz- 
benjárók” avat koz nak be, ma te ri a lis ta né zõ pont ból tel je -
sen meg ma gya ráz ha tat la nok. Vi szont az könnyen, értel-
mesen és egy sze rû en meg tud ja ma gya ráz ni, aki va la -
mennyit meg ért az asztrális sík ról és an nak le he tõ sé ge i rõl.

A „lát ha tat lan se gí tõk” lé te zé sét ke le ten min dig is is -
mer ték, még Eu ró pá ban is itt van nak azok a régi gö rög
tör té ne tek, ame lyek ben az is te nek be avat koz tak az em be ri 
kap cso la tok ba, és Castor és Pollux ró mai le gen dá ja, akik a
Regillus tó mel let ti üt kö zet ben az új szü lött köz tár sa ság lé -
gi ó it ve zet ték. A kö zép ko ri idõk ben sok tör té ne tet is mer -
tek szen tek rõl, akik a dön tõ pil la na tok ban meg je len tek, és 
a há bo rús sze ren csét a ke resz tény csa pa tok ja vá ra for dí tot -
ták – mint szent Ja kab tör té ne te, aki a spa nyol csa pa to kat
ve zet te –, és az õr an gyal ok ról, akik néha uta zó kat men tet -
tek meg ko moly ve szély tõl, sõt még a ha lál tól is.

Se gít sé get nyújt hat az em be rek nek az asztrális sík la kó -
i nak több osz tá lya is. Jö het a se gít ség a ter mé szetszel le -
mek tõl, a déváktól, azok tól, akik fi zi ka i lag ha lot tak, azok-
tól, akik bár fi zi ka i lag él nek, még is ké pe sek sza ba don mû -
köd ni az asztrális sí kon.

Az olyan ese tek, ami kor ter mé szet szel le mek ad nak se -
gít sé get az em ber nek, rit kák. A ter mé szet szel le mek (lásd
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XX. fe je zet) leg in kább el ke rü lik az em be rek tar tóz-
kodási he lyét, mi vel nem sze re tik ki áram lá sa i kat, nyüzs -
gé sü ket, nyug ta lan sá ga i kat. Ezen fe lül né hány ma ga sabb
rend jük ki vé te lé vel ál ta lá ban kö vet ke zet le nek és sze le bur -
di ak, in kább ha son lí ta nak a bol dog ját szó gyer mek hez,
mint meg fon tolt, fe le lõs ség tel jes lé nyek hez. Rend sze rint
egy ál ta lán nem le het sem mi olyas mi ben bíz ni, mint a ki -
tar tó köz re mû kö dés ilyen tí pu sú mun ká ban, bár ese ten-
ként egyi kük-má si kuk egy em ber szol gá la tá ba áll, és sok
jó szol gá la tot tesz neki.

Az Adeptus vagy Mes ter mun ká ja fõ leg a men tá lis sík
arúpa szint jén tör té nik, ahol az em be rek va ló di egyé ni-
ségét ké pes be fo lyá sol ni, nem csak a pusz ta sze mé lyi sé gét,
mert a fi zi kai és az asztrális vi lág ban en nél töb bet nem le -
het el ér ni. Ezért rit ka eset az, ami kor szük sé ges nek vagy
kí vá na tos nak tart ja, hogy egy olyan ala csony sí kon dol -
goz zon, mint az asztrális sík.

Ugyan ez a szem pont vo nat ko zik a dévákra is, azok ra az
ilyen tí pu sú lé nyek re, akik néha vá la szol nak az em be rek
ma ga sabb ren dû vá gyó dá sa i ra és ké ré se i re, és akik in kább
a men tá lis sí kon dol goz nak, mint az asztrális vagy fi zi kai
sí kon, és gyak rab ban az új ra szü le tés kö zöt ti idõ szak ok -
ban, mint a fi zi kai lé te zés alatt.

Néha azok nyúj ta nak se gít sé get, akik csak nem ré gen
hal tak meg fi zi ka i lag, és akik még szo ros kap cso lat ban
ma rad tak a föl di dol gok kal. A ta nu ló azon ban könnyen
meg ér ti, hogy az ilyen se gít ség mér té ké nek a dol gok ter -
mé sze té nél fog va rend kí vül kor lá to zott nak kell len nie,
mert mi nél ön zet le nebb és se gí tõ ké szebb egy em ber, an -
nál ke vés bé va ló szí nû, hogy a ha lál után tel jes tu da tos-
sággal az asztrális sík ala cso nyabb szint je in idõz ve ta lál-
juk, ahon nan a föl di vi lág a leg könnyeb ben el ér he tõ.

Rá adá sul ah hoz, hogy egy el hunyt sze mély ké pes le -
gyen be fo lyá sol ni egy még élet ben lévõ em bert, vagy az
utób bi nak kell szo kat la nul ér zé keny nek len nie, vagy a se -
gí te ni szán dé ko zó nak kell bi zo nyos tu dás mennyi ség gel és 
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ké pes ség gel ren del kez nie. Ezek a fel té te lek ter mé sze te sen
csak rit kán van nak meg tel jes mér té kig.

Eb bõl az kö vet ke zik, hogy ak kor je len leg a se gí tés
mun ká ja az asztrális és az alsó men tá lis sí ko kon fõ leg a
Mes ter ta nít vá nya i nak, és bár ki olyan ke zé ben van, akik
elég gé fej let tek ah hoz, hogy e két sí kon tu da to san mû köd-
je nek.

Az asztrális sí kon vég zett mun ka, bár mi lyen vál to za tos
is le gyen, ter mé sze te sen egé szé ben a fej lõ dés elõ se gí té sé-
nek egyet len nagy cél ját szol gál ja. Néha az al sóbb bi ro dal -
mak – elementális, nö vé nyi, ál la ti – fej lesz té sé vel kap cso -
la to sak, amit bi zo nyos fel té te lek mel lett meg le het gyor-
sítani. Né hány eset ben va ló já ban csak az em ber rel való
kap cso la ton ke resz tül és en nek fel hasz ná lá sá val lehetsé-
ges ezen al sóbb bi ro dal mak fej lõ dé se. Így pél dá ul egy ál lat
csak bi zo nyos, az em ber ál tal há zi a sí tott ál lat faj okon ke -
resz tül tud egyéniesülni.

A mun ka leg na gyobb és leg fon to sabb ré sze így vagy
úgy az em be ri ség gel, fõ képp an nak spi ri tu á lis fej lõ dé sé vel
kap cso la tos, bár na gyon rit kán tisz tán fi zi kai se gít ség is
ad ha tó.

C.W. Leadbeater Invisible Helpers18 címû, a té má val fog- 
lalkozó klasszi kus mun ká já ban a fi zi kai be avat ko zás több
ti pi kus pél dá ját írja le. Néha egy lát ha tat lan se gí tõ a ki ter -
jed tebb lá tá sá val ké pes ész re ven ni olyan ve szélyt, amely
va la kit fe nye get, és ezt a gon do la tot a fe nye ge tett sze mély
vagy va la me lyik ba rát ja el mé jé be be vés he ti, aki segítsé-
gére lesz. Ilyen mó don néha ha jó tö ré se ket elõz tek meg.
Más ese tek ben a se gí tõ ma te ri a li zál hat ja ma gát, vagy õt
ma te ri a li zál hat ja egy sok kal ta pasz tal tabb se gí tõ azért,
hogy ki ve zet hes sen va la kit a ve szély bõl, pél dá ul ki vi gyen
egy gyer me ket egy égõ ház ból, meg ment sen egy em bert a
sza ka dék ba zu ha nás tól, vagy ha za ve zes sen egy el té vedt
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gyer me ket, stb. Leír egy pél dát, amely ben egy se gí tõ ta lált
egy fiút, aki egy szik lá ra esett és el vág ta az egyik ütõ erét. A 
se gí tõ ma te ri a li zál ta ma gát, hogy be kös se a se bet, és el ál -
lít sa a vér zést, amely egyéb ként vég ze tes lett vol na. Köz -
ben egy má sik se gí tõ be ül tet te a ve szély gon do la tát a fiú
any já nak fe jé be, és a hely szín re ve zet te.

Kér dez het jük, ho gyan le het sé ges, hogy egy asztrális
lény tu do mást sze rez egy fi zi kai jaj ki ál tás ról vagy egy bal -
eset rõl. A vá lasz az, hogy bár mely ki ál tás, amely ben erõs
ér zés vagy ér ze lem van, egyfajta ha tást hoz lét re az
asztrális sí kon, és pon to san ugyan azt a gon do la tot kel ti,
mint a fi zi kai sí kon. Bal eset ese té ben a fáj da lom vagy
ijedt ség ál tal oko zott ér zel mi ki tö rés egy nagy fény hez ha -
son ló an fel lob ban, és ma gá ra von hat ja egy asztrális lény fi -
gyel mét, ha az va la hol a kö zel ben tar tóz ko dik.

Ah hoz, hogy el vé gez hes sük egy asztrális test szük sé ges
ma te ri a li zá lá sát, és így en nek se gít sé gé vel tisz tán fi zi kai
cse le ke de te ket hajt has sunk vég re, nyil ván va ló an lé nye-
ges, hogy is mer jük azt a mód szert, aho gyan ezt meg le het
va ló sí ta ni.

A ma te ri a li zá ci ó nak há rom jól meg ha tá ro zott vál to za ta 
van:

1. Amely bár ta pint ha tó, de a nor má lis lá tás sal nem lát-
ható. A sze án szo kon ez a leg gya ko ribb eset, kis tár gyak
moz ga tá sá ra és „köz vet len hang”-hoz hasz nál ják. Olyan
anyag fé le sé get hasz nál nak, amely nem veri vissza se a
fényt, se nem áll ja el az út ját, de amely bi zo nyos körülmé-
nyek kö zött hasz nál ha tó arra, hogy han got hoz zon lét re.
Ezen osz tály egyik vál to za ta az, amely ké pes hat ni az ult -
ra ibo lya su ga rak ra, és így le het sé ges sé te szi a „szel lem-
fény ké pek” ké szí té sét.

2. Amely lát ha tó, de nem ta pint ha tó.

3. A tö ké le tes ma te ri a li zá ció, ami egy aránt lát ha tó és ta -
pint ha tó.
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Sok spi ri tisz ta is me ri mind há rom tí pust.
Az itt is mer te tett ma te ri a li zá ci ók az aka rat megfeszíté-

sével jön nek lét re. Ez az erõ fe szí tés, amely az anya got ter-
mészetes ál la po tá ból egy má sik ba akar ja át vál toz tat ni, ide -
ig le ne sen – úgy mond – a koz mi kus aka rat el len irá nyul.
Az erõ fe szí tést az egész idõn át fenn kell tar ta ni, mert ha
az elme akár csak egy má sod perc re is el ka lan do zik, az
anyag vil lám lás hoz ha son ló an vissza fo lyik az ere de ti ál la -
po tá ba.

Spi ri tisz ta sze án szo kon a tel jes ma te ri a li zá ció ál ta lá ban 
a mé di um és az ülé se zõk éterikus és asztrális tes té bõl vett
anyag ból jön lét re. Ilyen ese tek ben vi lá gos, hogy a médi-
um és a ma te ri a li zált test kö zött a leg szo ro sabb kap cso lat
áll fenn. En nek je len tõ sé gét már is lát ni fog juk.

Egy gya kor lott se gí tõ, aki szük sé ges nek ta lál ja, hogy
lét re hoz zon egy ide ig le nes ma te ri a li zá ci ót, egy tel je sen
más mód szert al kal maz. Egy mes ter egyet len tanítványá-
nak sem en ged nék meg so ha sem, hogy bár ki más nak a tes -
tét ilyen meg erõl te tés nek te gye ki, mint ami lyen ak kor
tör té nik, ami kor va la ki nek a tes tét ma te ri a li zá ci ó hoz fel-
hasz nál ják. Az ilyen mód szer re nincs is szük ség. Egy sok -
kal ke vés bé ve szé lyes mód szer a szük sé ges mennyi sé gû
anyag össze sû rí té se a kör nye zõ éter bõl vagy akár a fi zi kai
le ve gõ bõl. Ez a fo gás – bár két ség te le nül meg ha lad ja a sze -
án szo kon meg nyil vá nu ló át lag lény ké pes sé gét – az ok kult
ké mia ta nu ló ja szá má ra nem je lent sem mi ne héz sé get.

Ilyen eset ben, bár a fi zi kai test pon tos má sá val ren del -
ke zünk, azt men tá lis erõ fe szí tés hoz za lét re olyan anyag -
ból, amely tel je sen ide gen a test szá má ra. En nek kö vet-
keztében a reperkusszió né ven is mert je len ség nem jö het
lét re, ami meg tör tén het ak kor, ami kor a ma te ri a li zált for -
ma a mé di um tes té bõl való az anyag ból ke let ke zik.

A reperkusszió olyan kor for dul elõ, ami kor a materia-
lizált for mán sé rü lés ke let ke zik, ami azu tán tö ké le tes pon -
tos ság gal le má so ló dik a mé di um tes té nek meg fe le lõ ré -
szén. Vagy – ami na gyon gya ko ri a spi ri tisz ta szeánszo-
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kon – lét re jö het ott, ahol kré tá val dör zsöl nek be, mond juk 
egy ma te ri a li zált ke zet, majd mi u tán a ma te ri a li zált kéz el -
tû nik, a kré tát meg ta lál ják a mé di um ke zén.

A se gí tõ ál tal az éter bõl vagy a le ve gõ bõl ma te ri a li zált
for mán ke let ke zõ sé rü lés nem ké pes na gyobb ha tást kel te -
ni a se gí tõ fi zi kai tes tén reperkusszióval, mint amek ko rát
egy már vány szo bor meg sé rü lé se kelt ma gá ban az em ber -
ben.

Vi szont ha az asztrális sí kon levõ em ber elég os to bán
azt kép ze li, hogy egy fi zi kai jel le gû ve szély – pél dá ul egy
le zu ha nó tárgy – sé rü lést okoz hat neki, ak kor a reper-
kusszión ke resz tül le het sé ges a fi zi kai test meg sé rü lé se.

A reperkusszió té má ja ne he zen ért he tõ és bo nyo lult, és
mind ed dig még nem ér tet tük meg tel je sen. Ah hoz, hogy
tö ké le te sen meg ért sük, va ló szí nû leg szük sé ges, hogy elõ -
ször a re zo ná ló rez gé sek tör vé nye it egy nél több sí kon is
meg ért sük.

Te kin tet tel az aka rat erõ óri á si ha tá sá ra va la mennyi sík
anya gá ra, két ség te len, ha ez az erõ elég erõs, gya kor la ti lag
bár mi lyen ered ményt el le het érni an nak köz vet len mû -
köd te té sé vel anél kül, hogy az em ber aka ra tot ki fej tõ ré sze
is mer né, vagy csak gon dol na arra, ho gyan kell a mun kát el -
vé gez ni.

Nincs fel sõ ha tá ra an nak, ami lyen szint re az aka rat fej -
leszt he tõ.

Ez az erõ ma te ri a li zá ció ese té ben is fel lép, bár szo ká sos
ér te lem ben ez egy faj ta mû vé szet, ame lyet ép pen úgy meg
kell ta nul ni, mint bár mi mást. Az asztrális sí kon lévõ át -
lag em ber épp úgy nem ké pes ma te ri a li zál ni ma gát, ha ko -
ráb ban nem ta nul ta meg, ho gyan kell ezt meg ten ni, mint
aho gyan egy át lag em ber ezen a sí kon nem ké pes he ge dûn
ját sza ni anél kül, hogy ko ráb ban meg ne ta nul ta vol na.

Van nak vi szont ki vé te les ese tek, ami kor az erõs szim -
pá tia és a ha tá ro zott mér le ge lés le he tõ vé te szik, hogy egy
em ber ide ig le nes ma te ri a li zá ci ót hajt son vég re, még ha
nincs is tu da tá ban an nak, ho gyan kell azt meg ten ni.
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Em lí tés re mél tó, hogy egy asztrális se gí tõ fi zi kai be -
avat ko zá sá nak e rit ka ese te it gyak ran a se gí tõ és a se gí tett
kö zöt ti karmikus kö te lék lé te zé se te szi le he tõ vé. Ily mó -
don régi szol gá la to kat le het vi szo noz ni, és az egyik élet -
ben vég zett szí ves ség egy kö vet ke zõ élet ben vissza fi zet-
hetõ, még ha olyan szo kat lan mó don is, aho gyan fen tebb
le ír tuk.

Nagy sze ren csét len sé gek nél, ami kor so kan hal nak
meg, néha meg en ge dik egy-két em ber nek, hogy „cso dá la -
tos mó don” meg me ne kül je nek, és ez azért tör té nik így,
mert nem az a kar má juk, hogy ép pen ak kor hal ja nak meg,
va gyis az is te ni tör vény sze rint nincs olyan adós sá guk,
amit ezen a kü lön le ges mó don le het ne meg fi zet ni.

Na gyon rit kán akár egy Mes ter is nyújt hat fi zi kai se gít -
sé get em be ri lé nyek nek.

C.W. Leadbeater leír egy vele tör tént ese tet. Egy úton
ment, ami kor hir te len in di ai ta ní tó ja hang ját hal lot ta
meg, aki fi zi ka i lag 10000 ki lo mé ter nyi re volt ak kor tõle,
és azt ki ál tot ta: „Ugorj hát ra!”. Erõ tel je sen hát ra ug rott,
ép pen ab ban a pil la nat ban, ami kor egy ne héz vas ké mény
feje csat tant a jár dán alig egy mé ter nyi re elõt te.

Egy má sik fi gye lem re mél tó ese tet is fel je gyez tek,
amely ben egy höl gyet, aki egy ve szé lyes ut cai ve re ke dés
köz ben ko moly ve szély be ke rült, hir te len ki ra gad tak a tö -
meg bõl, és tel je sen sér tet le nül egy szom szé dos üres mel -
lék ut cá ban tet tek le a föld re. Tes tét füg gõ le ge sen a köz-
beesõ há zak fölé kel lett emel ni, és a kö vet ke zõ ut cá ba le -
ten ni, és mi a latt át emel ték egy va ló szí nû leg éterikus
anyagból álló fáty lat von tak köré, és így amíg a le ve gõ ben
volt, lát ha tat lan ná vált.

A ha lál utá ni élet tel fog lal ko zó fe je ze tek áttanulmányo-
zása után nyil ván va ló, hogy a lát ha tat lan se gí tõk tevé-
kenységének bõ sé ges tere van azok kö zött, akik meg hal -
tak. Leg több jük a ha lál utá ni élet tel kap cso lat ban a leg na -
gyobb tu dat lan ság ban van nak, és so ka kat, leg alább is a
nyu ga ti a kat, a „po kol” és az „örök kár ho zat” le he tõ sé ge is
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meg ré mí ti, ezért sok a ten ni va ló, hogy eze ket az em be re -
ket fel vi lá go sít sák va ló di hely ze tük rõl és az asztrális vi lág
ter mé sze té rõl, amely ben ma gu kat ta lál ták.

A lát ha tat lan se gí tõk ál tal vég zett fõ mun ka az újon nan
el huny tak meg nyug ta tá sa és vi gasz ta lá sa, amennyi re le -
het sé ges, a ször nyû, bár szük ség te len fé le lem tõl való meg -
sza ba dí tá suk, amely na gyon is gyak ran el fog ja õket, és
nem csak sok szen ve dést okoz ne kik, ha nem kés lel te ti õket 
a ma ga sabb szfé rák felé ha la dá suk ban. A se gí tõk le he tõ vé
te szik a szá muk ra – már amennyi re le het sé ges –, hogy
meg ért sék a jö võt, ami rá juk vár.

Azt mond ják, hogy ezt a mun kát a ko ráb bi kor szak ok -
ban ki zá ró lag nem em be ri lé nyek egy ma ga sabb osz tá lya
vé gez te. Egy idõ óta azon ban azok az em be ri lé nyek, akik
ké pe sek tu da to san te vé keny ked ni az asztrális sí kon, ab -
ban a ki vált ság ban ré sze sül tek, hogy a sze re tet e mun ká já -
ban se gít sé get nyújt sa nak.

Azok ban az ese tek ben, ami kor az asztrális test át ren de -
zõ dé se meg tör tént a vágy-elementál köz re mû kö dé sé vel,
egy asztrális se gí tõ ezt az át ren de zõ dést meg sza kít hat ja, és
az asztrális test ko ráb bi ál la po tát vissza ál lít hat ja, és így az
el hunyt az egész asztrális sí kot ér zé kel he ti an nak mind -
össze egyet len alsíkja he lyett.

Má sok, akik ré geb ben van nak az asztrális sí kon, szin -
tén kap hat nak se gít sé get ma gya rá za tok ból és ta ná csok ból, 
amik a kü lön bö zõ szin te ken át ve ze tõ út juk kal kap cso la -
to sak. Kap hat nak fi gyel mez te tést an nak a ve szé lyes sé gé -
rõl és kés lel te tõ ha tá sá ról, ha meg pró bál nak egy médiu-
mon ke resz tül az élõk kel kom mu ni kál ni, és néha, bár rit -
kán, egy olyan lényt, akit már be von tak egy spi ri tisz ta
kör be, egy ma ga sabb és egész sé ge sebb élet be ve zet het nek.
Az ilyen ta ní tás em lé ke ze te ter mé sze te sen nem vi he tõ át
köz vet le nül a kö vet ke zõ új ra szü le tés be, de a va ló di bel sõ
tu dás min dig meg ma rad, és ezért erõs haj lam van arra,
hogy azon nal el fo gad ja, ami kor az új élet ben is mét hall ja
azt.
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Né hány nem rég el hunyt an nak lát ja ma gát az asztrális
sí kon, mint ami lyen a va ló ság ban, és ezért lel ki is me ret-
fur da lás sal van el tel ve. Ilyen kor a se gí tõ ké pes meg ma gya -
ráz ni, hogy a múlt az már el múlt, és hogy az egyet len ér tel -
mes bûn bá nat az el ha tá ro zás, hogy job ban fog ja csi nál ni a
jö võ ben, és hogy min den em ber nek olyan nak kell te kin te -
nie ma gát, mint aki ál lan dó an azon dol go zik, hogy fej -
lessze ma gát, és iga zabb éle tet él jen a jö võ ben.

Má so kat vi szont az a vágy gyö tör, hogy jó vá te gye nek
va la mi lyen kárt, amit a föl di tar tóz ko dá suk alatt okoz tak,
és az zal nyug tas sák meg a tu da tu kat, hogy le lep lez nek egy
fél té ke nyen õr zött szé gyen le tes tit kot, hogy fel tár ják fon -
tos pa pí rok vagy pénz he lyét, és így to vább. Né hány eset -
ben le het sé ges, hogy a se gí tõ va la ho gyan köz be lép jen a
fi zi kai sí kon, és így ki elé gít se az el huny tat. A leg több eset -
ben azon ban a leg jobb, amit te het, az, hogy meg ma gya ráz -
za, már túl késõ jó vá ten ni a dol got, és ezért hi á ba va ló
bán kód ni a baj mi att, és hogy meg gyõz ze az il le tõt, hagy -
jon fel föl di gon do la ta i val, ame lyek lenn tart ják a föl di
élet tel kö ze li kap cso lat ban, és majd az új élet ben te gyen
meg min den tõle tel he tõt.

Ha tal mas mun kát vé gez nek az élõ kért az zal is, hogy jó
gon do la to kat he lyez nek azok el mé jé be, akik ké szek azok
be fo ga dá sá ra.

Tel je sen könnyû len ne – olyan mér ték ben könnyû,
hogy azok szá má ra, akik a té mát gya kor la ti lag nem is me -
rik, tel je sen hi he tet len –, hogy egy se gí tõ ural kod jon egy
át lag em ber el mé jén, és azt gon dol tas sa vele, ami a se gí tõ -
nek ép pen tet szik anél kül, hogy még csak gya ní ta ná is,
hogy el mé je kül sõ be fo lyás cél pont já vá vált. Egy ilyen el -
já rás azon ban tel je sen meg en ged he tet len. Mind az, ami
meg te he tõ, hogy jó gon do la tot he lyez az em ber el mé jé be,
a közé az ezer nyi gon do lat közé, ame lyek fo lya ma to san
áram la nak raj ta ke resz tül, és re mé li, hogy az em ber fel fog -
ja, a sa ját já vá te szi, és esze rint cse lek szik.
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Ilyen mó don na gyon vál to za tos se gít ség ad ha tó. Gyak -
ran kap nak vi gasz ta lást azok, akik bán kód nak vagy be te -
gek, meg kí sé rel he tõ olya nok ki bé kí té se, aki ket vé le mény- 
vagy ér dek el len tét vá laszt el egy más tól. A leg ko mo lyabb
igaz ság ke re sõk az igaz ság felé ve zet he tõk, gyak ran le het -
sé ges va la mi lyen spi ri tu á lis vagy me ta fi zi kai prob lé ma
meg ol dá sát be le he lyez ni an nak az el mé jé be, aki gyöt ri
ma gát raj ta. Elõ adást tar tók nak se gít sé get le het adni ja vas -
la tok kal vagy il luszt rá ci ók kal, ame lye ket fi no mabb
anyag ból ma te ri a li zál hat nak az elõ adó elé, vagy be le vés -
het nek az agyá ba.

Egy rend sze res lát ha tat lan se gí tõ ha ma ro san sok „ügy -
fe let” sze rez ma gá nak, aki ket min den éj jel meg lá to gat,
amint egy föl di or vos is rend sze re sen vé gig lá to gat ja a be -
te ge it. Így min den mun kás ál ta lá ban egy kis cso port köz -
pont já vá vá lik, sok se gí tõ ve ze tõ jé vé, akik szá má ra min dig 
tud ta lál ni ál lan dó mun kát. Az asztrális sí kon bár mi lyen
sok mun kás szá má ra ta lál ha tó mun ka, és bár ki, aki akar ja
– fér fi, nõ és gye rek – le het egyi ke ezek nek a mun ká sok -
nak.

A ta nít ványt gyak ran arra al kal maz zák, hogy köz re mû -
köd jön ab ban, amit a gya kor lat ban az ima meg hall ga tá sá -
nak ne vez nek. Bár igaz, hogy bár mely ko moly spi ri tu á lis
vágy, mint pél dá ul, amit imá ban fe jez nek ki, olyan erõ,
amely au to ma ti ku san ki vált bi zo nyos ered mé nye ket, az is
tény, hogy egy ilyen spi ri tu á lis erõ fe szí tés le he tõ sé get kí -
nál a jó erõ i nek be fo lyá sá ra. Egy szol gá lat kész se gí tõ így
egy csa tor nát hoz hat lét re, ame lyen ke resz tül ener gia ára -
mol hat. Ez még na gyobb mér ték ben igaz a me di tá ci ó ra is.

Né hány eset ben az ilyen se gí tõt szent nek te kin tik, aki -
hez a kérõ imá ját in té zi, stb., és sok eset tel le het ezt be mu -
tat ni.

A mun ká ra al kal mas ta nít vá nyo kat arra is fel hasz nál -
ják, hogy igaz és szép gon do la to kat su gal maz za nak írók -
nak, köl tõk nek, mû vé szek nek és ze né szek nek.
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Néha, bár sok kal rit káb ban, le het sé ges az em be re ket fi -
gyel mez tet ni va la mely, az er köl csi fej lõ dé sü ket az ál ta luk
kö ve tett irány ból fe nye ge tõ ve szély re, el há rí ta ni a rossz
be fo lyá so kat egyes sze mé lyek tõl vagy hely szí nek tõl, vagy
szem be száll ni a fe ke te má gu sok mes ter ke dé se i vel.

Olyan sok mun ka vár a lát ha tat lan se gí tõk re az asztrális 
sí kon, hogy a ta nít vány nak egye ne sen kö te les sé ge ma gát
min den ren del ke zé sé re álló ké pes sé ge se gít sé gé vel al kal -
mas sá ten ni en nek el vég zé sé re. A lát ha tat lan se gí tõk mun -
ká ja nem len ne el vé gez ve, ha nem len né nek olyan szin ten
álló ta nít vá nyok, akik ezt a tõ lük tel he tõ leg job ban csi nál -
ják. Ami kor meg ha lad ják az adott szin tet, és ma ga sabb
ren dû mun kát is el tud nak vé gez ni, nyil ván va ló an olyat
kap nak.

Ész ben kell tar ta nunk, hogy ami kor egy se gí tõ ké pes sé -
get és kép zést kap, azo kat kor lá to zá sok kal kap ja. So ha sem
hasz nál hat ja azo kat önzõ mó don, soha nem mu tat hat ja be, 
hogy ki elé gít sen vele va la mi lyen kí ván csi sá got, soha nem
al kal maz hat ja azért, hogy má sok dol gá ba be le üs se az or -
rát, vagy hogy spi ri tisz ta sze án szo kon bi zo nyí té ko kat
nyújt son, va gyis soha nem te het olyat, ami a fi zi kai sí kon
cso dás je len ség nek bi zo nyul. Vi het üze ne tet egy ha lott -
nak, de – ha csak erre köz vet len uta sí tást nem kap a Mes -
ter tõl – a ha lot tól már nem vi het vissza vá laszt az élõ nek.
Így a lát ha tat lan se gí tõk cso port ja nem nyo mo zó iro da,
sem pe dig asztrális in for má ci ós iro da, ha nem azért van,
hogy egy sze rû en és nyu god tan olyan mun kát vé gez zen el,
ami lyet kap, vagy ami ép pen az út já ba ke rül.

Amint egy ok kult ta nít vány fej lõ dik, ahe lyett, hogy
csak egyé nek nek se gí te ne, meg ta nul fog lal koz ni a tár sa -
dal mi osz tá lyok kal, nem ze tek kel és fa jok kal. Amint meg -
szer zi a szük sé ges ké pes sé ge ket és tu dást, el kezd bán ni az
âkâsha és az asztrális fény na gyobb erõ i vel, és meg mu tat -
ják neki, ho gyan hasz nál ja a le he tõ leg hasz no sab ban az
egyes pe ri o di kus se gí tõ ha tá so kat. Kap cso lat ba ke rül a ha -
tal mas Nirmânakâyákkal, és egyik ál dás osz tó juk ká vá lik,
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meg ta nul ja, ho gyan ossza szét azo kat az erõ ket, ame lyek
ma gasz tos ön fel ál do zá suk gyü möl csei.

Nincs ab ban sem mi ti tok, hogy mi lyen tu laj don sá gok
szük sé ge sek, ha va la ki se gí tõ sze ret ne len ni. Eze ket bi zo -
nyos mér ték ben már rész ben le ír tuk, de hasz nos le het tel -
je sen és ka te go ri zál va fel so rol ni azo kat.

1. Egy-irá nyú gon dol ko dás, amit néha egy fó ku szú nak ne -
vez nek. A le en dõ se gí tõ nek a má so kon se gí tés mun ká ját
elsõ és leg fon to sabb kö te les sé gé vé kell ten nie. Azt a mun -
kát, amit a Mes ter tõl ka pott, hogy el vé gez ze, éle te egyik
nagy ré szé vé kell ten nie.

Ér tel mes kü lönb sé get kell ten nie nem csak a hasz nos és
a ha szon ta lan mun ka kö zött, ha nem a hasz nos mun kák
kü lön bö zõ faj tái kö zött is. A gaz da sá gos erõ fe szí tés az ok -
kul tiz mus egyik alap tör vé nye, és min den ta nít vány nak
an nak a leg ma ga sabb szin tû mun ká nak kell szen tel nie
ma gát, ami re csak ké pes. Lé nye ges az is, hogy a ta nít vány -
nak a fi zi kai sí kon meg kell ten nie min den tõle tel he tõt,
hogy meg könnyít se em ber tár sai meg se gí té sé nek nagy cél -
ját.

2. Ön ura lom. Ez ma gá ban fog lal ja a han gu lat tel jes el -
len õr zé sét, és így sem mi fé le lá tott vagy hal lott do log nem
tud va ló di bosszú sá got okoz ni, mert az ilyen in ge rült ség
kö vet kez mé nyei sok kal ko mo lyab bak len né nek az asztrá-
lis sí kon, mint a fizikain. Ha egy em ber, aki az asztrális sí -
kon tel je sen fel éb redt ké pes sé gek kel ren del ke zik, egy
ezen a sí kon tar tóz ko dó val szem ben ha ra got érez ne, ez zel
ko moly és ta lán vég ze tes sé rü lést okoz na neki. Az asztrális 
vi lág ban bár mi lyen in ge rült ség, iz ga lom vagy tü rel met -
len ség meg nyil vá nu lá sa a se gí tõt azon nal fé lel me tes sé ten -
né, és így azok, akik nek se gí te ni sze ret ne, ré mül ten
me ne kül né nek elõ le.

Fel je gyez tek egy ese tet, ami kor egy lát ha tat lan se gí tõ
annyi ra fel iz gat ta ma gát, hogy asztrális tes te mé re té ben
na gyon megnövekedett, he ve sen rez gett, és tü zes szí nek
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vil lan tak elõ be lõ le. Egy új ha lott, akin se gí te ni akart,
annyi ra meg ré mült a fe lé je tar tó óri á si, lán go ló, vil lo gó
gömb lát vá nyá tól, hogy a val lás ból is mert ör dög alak já nak
tart va õt, ré mül ten me ne kült elõ le, és a ret te gé sét még nö -
vel te, hogy a se gí te ni aka ró ki tar tó an kö vet te õt.

Ezen fe lül lé nye ges, hogy ural kod jon az ide ge in, és így
sem mi lyen fan tasz ti kus vagy ret te ne tes lát vány, amellyel
ta lál koz hat, ne le gyen ké pes a ta nít vány ret tent he tet len
bá tor sá gát meg ren dí te ni. Aho gyan ko ráb ban már mond -
tuk, a Mes ter nek biztosnak kell len nie ab ban, hogy a jelölt 
ural ko dik az ide ge in, és hogy al kal mas az el vég zen dõ
mun ká ra, ezért a je lölt nek min dig – ré gen és most is – ke -
resz tül kell men nie azon, amit a föld, a víz, a le ve gõ és a tûz 
pró bá já nak ne vez nek.

A ta nít vány nak fel kell is mer nie, hogy ami kor az aszt-
rális tes té ben van, még a leg sû rûbb szik la sem je lent aka -
dályt sza bad moz gá sá ban, így bün tet le nül le ugor hat a leg -
ma ga sabb kõ szirt rõl, és tö ké le tes biz ton ság gal le me rül het
egy tom bo ló vul kán kö ze pé be, vagy a fe ne ket len óce án
legmé lyebb mély sé gé be. A ta nít vány nak mind ezek rõl
meg kell gyõ zõd nie, hogy ösz tö nö sen és ha tá ro zot tan te -
vé keny ked hes sen.

Szük sé ge van az elme és a vágy ura lá sá ra is. Az el mé jé re
azért, mert az össz pon to sí tás ké pes sé ge nél kül le he tet len
vol na jó mun kát vé gez ni az asztrális sík há bor gó áram la tai 
kö ze pet te, a vá gyé ra pe dig azért, mert az asztrális vi lág ban
vágy ni gyak ran azt je len ti, hogy bir to kol ni, és ha csak a vá -
gyak nin cse nek na gyon jól irá nyít va, a ta nít vány szem be -
ta lál hat ja ma gát sa ját te remt mé nye i vel, ame lyek ala po san
meg szé gye nít he tik.

3. Nyu ga lom. Ez az ag gó dás és csüg ge dés hi á nyát je len ti. 
A mun ka leg na gyobb ré sze azok meg nyug ta tá sá ból áll,
akik össze van nak za va rod va, és azok meg vi gasz ta lá sá ból,
akik szo mo rú ak, így nyil ván va ló, hogy a se gí tõ nem tud na
ilyen mun kát vé gez ni, ha a sa ját au rá já ban ál lan dó nyug ta -
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lan ság és ag gó dás vib rál na, vagy a csüg ge dés sö tét je szür -
kí te né el. Sem mi sem olyan vég ze tes vagy ha szon ta lan az
ok kult fej lõ dés szem pont já ból, mint az ag gó dás sem mi sé -
ge ken. Op ti mis tán te kin te ni min den re – min dig ez kö ze -
lí ti meg leg job ban az is te ni né zõ pon tot, és ezért az igaz-
ságot, mert csak a jó és szép le het ál lan dó, míg a rossz a
maga ter mé sze té nél fog va csak ide ig le nes. A hig gadt nyu -
ga lom derûhöz ve zet, amely öröm te li, és le he tet len né te szi 
a le vert sé get.

Amint ko ráb ban már mond tuk, a le vert ség rend kí vül
ra gá lyos, és aki lát ha tat lan se gí tõ akar len ni, tel je sen ki
kell küsz öböl nie ma gá ból. Az ilyen em bert min den le het -
sé ges ne héz ség kö ze pet te is a tö ké le tes derû, a má so kon se -
gí tés ben pe dig a su gár zó öröm jel lem zi.

4. Tu dás. Mi nél több tu dás sal ren del ke zik az em ber va -
la mely irány ban, an nál hasz no sabb lesz. Gon do san át ta -
nul má nyoz va min dent, ami az asztrális sík ról és az aszt-
rális mun ká ról az ok kult iro da lom ban le ír tak, al kal mas sá
kell ma gát ten nie, mert nem vár hat ja má sok tól, akik ide je
már tel je sen le van köt ve, hogy arra for dít sák, hogy el ma -
gya ráz za nak neki olyan dol go kat, amit a fi zi kai vi lág ban
maga is meg ta nul hat na, ha ven né ma gá nak a fá radt sá got,
hogy köny ve ket ol vas son.

Ta lán nincs is olyan tu dás, amit ne le het ne fel hasz nál -
hat ni az ok kul tis ta mun ká já ban.

5. Sze re tet. Ez az utol só és leg ki emel ke dõbb tu laj don -
ság, de a leg job ban fél re ér tett is. Ha tá ro zot tan nem va la -
mi lyen ge rinc te len ér zel gõs ség, amely bõ vel ke dik homá-
lyos és öm len gõ ál ta lá nos sá gok ban, amely fél at tól, hogy
ha tá ro zot tan ki áll jon az igaz sá gért, ne hogy a tu dat lan em -
be rek „nem test vé ri es nek” bé lye gez zék meg. Arra a sze re -
tet re van szük ség, amely elég erõs ah hoz, hogy cse lek szik,
de nem be szél róla. Arra a szol gá lat irán ti erõs vágy ra van
szük ség, amely min dig ré sen van, hogy meg ra gad ja az al -
kal mat, de amely in kább sze ret is me ret len ma rad ni. Arra
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az ér zés re van szük ség, amely an nak a szí vé ben tör fel, aki
fel is mer te a Logosz ha tal mas mun ká ját, és ha egy szer
meg ér tet te azt, tud ja, hogy eb ben a há rom vi lág ban nem
lé te zik szá má ra más, mint hogy az zal a tõle tel he tõ leg na -
gyobb mér ték ben azo no sít sa ma gát, hogy bár mi lyen sze -
rény mó don is, és bár mi lyen nagy tá vol ság ban is, de egy
ki csiny csa tor ná já vá vál jon az Is ten cso dá la tos sze re te té -
nek, amely az Is ten bé ké jé hez ha son ló an min den em be ri
fel fo gást meg ha lad.

Em lé kez te tünk rá, hogy két asztrális sí kon lévõ em ber -
nek ah hoz, hogy asztrálisan kom mu ni kál ja nak egy más sal, 
szük sé gük van egy kö zös nyelv is me re té re, ezért mi nél
több nyel vet is mer egy asztrális sí kon se gí tõ, an nál hasz -
no sabb le het.

Az a mér ték, amit egy lát ha tat lan se gí tõ nek el kell ér -
nie, nem le he tet len do log, el len ke zõ leg, min den em ber el -
ér he ti, bár idõ be ke rül het an nak el éré se. Min den ki is mer
né hány tör té ne tet a szo mo rú ság ról vagy a bá nat ról, nem
szá mít, hogy az élõk vagy hol tak kö zött van. Ami kor alud -
ni megy, el kell ha tá roz nia, hogy amíg al vás köz ben az
asztrális tes té ben van, min den le he tõt meg tesz, hogy se -
gít sen az adott em ber nek. An nak, hogy éber tu da tá ban
em lék szik-e arra, amit tett, vagy sem, nincs sem mi lyen
kö vet kez mé nye. Ab ban biz tos le het, hogy va la mit el ért, és 
né hány nap múl va, elõbb vagy utóbb nyil ván va ló vá vá lik,
hogy si kert ért el.

Egy olyan em ber ese té ben, aki tel jes tu dat ra éb redt az
asztrális sí kon, az el al vás elõt ti utol só gon do lat ke vés bé
szá mít, mert meg van a ké pes sé ge, hogy az asztrális vi lág -
ban könnyen át tér jen az egyik gon do lat ról a má sik ra. Az õ
ese té ben gon dol ko zá sá nak ál ta lá nos irá nyult sá ga a fon tos
té nye zõ, mi vel el mé je va ló szí nû leg éj jel és nap pal egy for -
mán a meg szo kott gon do lat kör ben mo zog.
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XXIX. FEJEZET

BEFEJEZÉS

Bár je len leg vi szony lag ke ve sen van nak olya nok, akik
köz vet len sze mé lyes is me ret tel ren del kez nek az asztrális
vi lág ról, an nak éle té rõl és je len sé ge i rõl, még is jó okunk
van azt hin ni, hogy azok kis cso port ja, akik eze ket a dol go -
kat sa ját ta pasz ta la tuk ból is me rik, gyor san nö vek szik, és
va ló szí nû, hogy a kö zel jö võ ben ez a nö ve ke dés kü lö nö sen
nagy lesz.

A pszi chi kus ké pes ség, kü lö nö sen a gyer me kek kö zött
egy re gya ko ribb lesz, ahogy fo ko za to san el fo ga dot tá vá lik, 
meg szû nik az, hogy egész ség te len nek és ta bu nak te kin tik, 
és va ló szí nû, hogy mind mennyi sé gi leg, mind erõs ség ben
nö ve ked ni fog. Így pél dá ul mos ta ná ban meg je lent köny -
ve ket ol vas nak szé les kör ben, ame lyek a ter mé szet szel le -
mek kel – vagy aho gyan job ban is me rik, a tün dé rek kel –
fog lal koz nak, sõt ezek rõl a ked ves te remt mé nyek rõl, va la -
mint a ter mé szet ház tar tá sá ban vég zett mun ká juk ról fény -
ké pet is kö zöl nek. Egy kis erõ fe szí tés sel bár mely nyílt
el mé jû ke re sõ ta lál ifjú és öreg em be re ket, akik gyak ran
lát nak dol go zó vagy ját sza do zó tün dé re ket, és sok más
lényt is, és az asztrális vi lág je len sé ge it.

Ezen kí vül a spi ri tiz mus rend kí vü li el ter je dé se a Föld
min den ré szén sok mil li ó nyi em ber szá má ra ob jek tív va ló -
ság gá és tel je sen is mert té tette az asztrális vi lá got és an nak
sok je len sé gét.
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A fi zi ka tu do má nya az ion ja i val és elekt ron ja i val az
asztrális vi lág kü szö bén áll, míg Einstein és má sok ku ta tá -
sai gyor san el fo gad ha tó vá te szik a ne gye dik di men zió fo -
gal mát, ame lyet az asztrális vi lág ta nul má nyo zói már rég-
óta is mer nek.

A pszi cho ló gia bi ro dal má ban a mo dern ana li ti kus
mód sze rek azt ígé rik, hogy ké pe sek le szünk fel fed ni az
em be ri pszi chi kai me cha niz mus leg alább alsó ré szé nek
va ló di ter mé sze tét, és ez zel mel les leg meg erõ sí te ni azo kat
az ál lí tá so kat és ta ní tá so kat, ame lye ket az õsi ke le ti köny -
vek és a mai teozófusok és ok kul tis ták köz re ad tak. Így pél -
dá ul pszi cho ló gi á val és pszi cho a na lí zis sel fog lal ko zó
könyvek jól is mert szer zõ je nem ré gen ar ról tá jé koz ta tott,
hogy né ze te sze rint a „komp lex” azo nos a budd his ta rend -
szer „skandhârajával”, míg egy má sik vi lág hí rû pszi cho ló -
gus azt mond ta az egyik ba rá tom nak, hogy az õ pszi cho-
lógiai – nem pszi chi kai – ku ta tá sai el ke rül he tet le nül az új -
ra szü le tés té nyé hez ve zet ték.

Ez né hány jel arra, hogy a nyu ga ti or to dox tu do mány
mód sze rei olyan ered mé nyek hez ve zet nek, ame lyek azo -
no sak a Kelet bi zo nyos ré sze in már kor szak ok kal ez elõtt
köz is mer tek kel. Ezeket nagy já ból az el múlt fél év szá zad
alatt egy kis cso port hoz tar to zó em be rek, aki ket a ke le ti
ta ní tá sok ve zet tek, újra fel fe dez ték, és ki fej lesz tet ték ma -
guk ban azo kat a ké pes sé ge ket, ame lyek az asztrális és a
ma ga sabb vi lá gok köz vet len meg fi gye lé sé hez és ku ta tá sá -
hoz szük sé ge sek.

Köz hely len ne meg je gyez ni, az zal, hogy a vi lág ál ta lá -
nos ság ban el fo gad ja az asztrális sík és je len sé gei lé te zé sét – 
ami túl so ká ig már nem kés le ked het – ez el ke rül he tet le nül 
és mér he tet le nül meg fog ja nö vel ni, és el fog ja mé lyí te ni
az em ber nek ön ma gá val és ren del te té sé vel kap cso la tos el -
kép ze lé sét, és for ra dal ma sí ta ni fog ja a kül vi lág gal kap cso -
la tos hoz zá ál lá sát is, be le ért ve a ter mé szet töb bi, fi zi ka i lag
lát ha tó és lát ha tat lan bi ro dal ma it is. Amint az em ber nek
si ke rül meg gyõ zõd nie az asztrális vi lág va ló sá gá ról, kény -
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te len lesz szem lé le tét meg vál toz tat ni, és át ér té kel ni azo kat 
a té nye zõ ket, ame lyek ha tás sal van nak az éle té re és meg -
ha tá roz zák te vé keny sé gét.

Elõbb vagy utóbb, de el ke rül he tet le nül az a szé les kö rû
fel fo gás fog ja el fog lal ni min den más né zõ pont he lyét,
hogy a ki zá ró lag fi zi kai dol gok na gyon kis sze re pet ját sza -
nak az em be ri lé lek és szel lem éle té ben, és hogy az em ber
lé nye gét te kint ve spi ri tu á lis lény, aki rej tett ké pes sé ge it a
kü lön bö zõ tu dat hor do zók, a fi zi kai, asztrális és más tes tek 
se gít sé gé vel bon ta koz tat ja ki, ame lye ket idõ rõl idõ re ma -
gá ra ölt. Ez az em be re ket éle tük tel jes át ala ku lá sá hoz ve ze -
ti.

Ami kor az ember fel is me ri sa ját va ló di ter mé sze tét, azt
a tényt, hogy az egy mást kö ve tõ föl di éle te ken ke resz tül,
ame lyek kö zött más és fi no mabb vi lá gok ban tar tóz ko dik,
ál lan dó an fej lõ dik, és egy re spi ri tu á li sab bá vá lik, ez lo gi -
ku san és el ke rül he tet le nül an nak meg ér té sé hez ve ze ti az
em bert, hogy ha és ami kor úgy dönt, ab ba hagy hat ja, hogy
ját sza doz zon az élet tel és a fej lõ dés áram la tá nak szé les fo -
lyó ján sod ród jon, he lyet te meg ra gad hat ja sa ját élet út já nak 
kor má nyát. A dol gok és a sa ját ma gá ban rej lõ le he tõ sé gek
„tu do má sul vé te lé nek” pil la na tá tól kezd ve át lép a kö vet -
ke zõ szint re, ahol az „õsi és kes keny” ös vény hez kö ze lít,
ame lyen meg ta lál ja azo kat, akik meg elõz ték em ber tár sa i -
kat, és el ér ték a tisz tán em be ri fej lõ dés ma xi má lis le he tõ sé -
ge it. Õk azok, akik lel ke sen, de még is vég te len tü re lem-
mel vár ják, hogy if jabb test vé re ik a kö zön sé ges vi lá gi élet
gye rek szo bá já ból az õ magasabbrendû éle tük be lép je nek.
Vár ják, hogy az õ ve ze té sük kel, együtt ér zé sük és ere jük se -
gít sé gé vel az em ber a spi ri tu a li tás olyan szé dü le tes ma gas -
sá gá ba emel ked hes sen, ame lyet õk már el ér tek, és maga is
az em be ri ség meg vál tó já vá és se gí tõ jé vé vál jon. Így si et te -
tik a fej lõ dés ha tal mas Ter vét an nak célja felé.
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19    Ahol a mû cí mét ma gya rul ír tuk, azt je len ti, hogy vagy könyv for -
má já ban ol vas ha tó a Ma gyar Te o zó fi ai Tár su lat ki adá sá ban, vagy a 
for dí tás le tölt he tõ a www.teozofia.hu hon lap ról (eset leg mind ket -
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