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ELÕSZÓ

Ez a könyv a te o zó fi ai ta ní tá sok olyan ve zér fo na lát
szán dé ko zik az ol va só ke zé be adni, amely elég gé vi lá gos
ah hoz, hogy jól szol gál ja a kez dõ ta nul má nyo zót, ugyan -
ak kor ele gen dõ en tel jes is, hogy le rak ja a to váb bi tu dás
meg bíz ha tó alap ja it. Re mél jük, hogy e könyv be ve ze tõ ül
szol gál hat H.P. Blavatsky mé lyen szán tó mû ve i hez, és
megfe le lõ lép csõ fok le het azok tanulmányozásához.

Azok, akik va la mit is meg ta nul tak az Õsi Böl cses ség -
bõl, is me rik azt a meg vi lá go so dást, bé két, örö met és erõt,
amit a ta nul mány éle tük be ho zott. Az zal az óhaj jal küld -
jük ki a vi lág ba ezt a köny vet, hogy né há nyan el gon dol -
koz hat nak ta ní tá sa in és ön ma guk szá má ra bi zo nyít hat ják
azok ér té két.

1897. au gusz tus
ANNIE BESANT
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ELÕSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ

Annie Besant e köny vét elõ ször 1897-ben an gol nyel -
ven adta ki a Nem zet kö zi Te o zó fi ai Tár su lat, és az óta már
több ki adá sa je lent meg mind an go lul, mind sok más nyel -
ven. 

A teozófia igen ki ter jedt és át fo gó iro dal má ban ez a
könyv volt ezen esz me kör és szem lé le ti irány elsõ olyan
össze fog la ló ja, amely a te o zó fi át, va gyis az is te ni böl cses -
sé get –  ame lyet más kép pen õsi, vagy inkább idõt len böl -
cses ség nek is szok tak ne vez ni – a mo dern kor em be re szá-
mára egyet len könyv ben igyek szik kö zért he tõ en fel tár ni.
E könyv ol va sói és ta nul má nyo zói feltehetõen már ol vas -
tak né há nyat a Ma gyar Te o zó fi ai Tár su lat ál tal ed dig ki -
adott, a té má ba be ve ze tõ köny vek bõl. Ha még nem, ak kor
azt a leg ko mo lyab ban ajánl juk, mert az ilyen több lé pés -
ben tör té nõ is mer ke dés igen nagy mér ték ben meg könnyí -
ti az õsi böl cses ség mé lyebb és ala po sabb meg értését. E
böl cse let meg ér té se pe dig az élet sok alap ve tõ kérdésére, és 
a vi lág egye tem és az em ber össze tar to zá sá ra és össze füg gé -
se i re ad hat gya kor la ti lag is al kal maz ha tó út mu ta tá so kat,
ame lyek vi szont az em be ribb em ber ré vá lást, a szel le mi
ki bon ta ko zást se gít he tik elõ. A ben nünk és körülöttünk
lévõ vi lág ál la po ta pe dig arra utal, hogy az elõb bi fo lya -
mat ra ége tõ en szük ség van. De jobb tá jé ko zó dá sunk ér de -
ké ben ugyan ilyen szük ség van az öt fi zi kai ér zék szer vünk- 
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kel a je len le gi ál la po tunk ban még nem ér zé kel he tõ, min -
dent át ha tó más tér- és idõ di men zi ók vi lá gai meg is me ré -
sé nek elkezdésére is.

Ez a ki adás most Vadnay Emma 1949-ben ké szült ki vá -
ló for dí tá sá nak har ma dik, ja ví tott vál to za ta. A kö tet vé gé -
re il lesz tett ábra a koz mi kus és az em be ri tu dat- és ener-
giaszintek össze fog la lá sa, ami na gyobb mé ret ben le tölt he -
tõ a Ma gyar Te o zó fi ai Tár su lat hon lap já ról, az Ol vas ni va -
ló, le tölt he tõ iro da lom ol dal ról (www.teozofia.hu).

Te kin tet tel a könyv ke let ke zé sé nek ide jé re, né hány do -
log ra rá kell mu tat nunk. Ab ban az idõ ben több te o zó fi ai
fo ga lom ki fe je zé se még nem volt egé szen ki ala kult. Mi vel
az egész em be ri ség tu laj don kép pen egy faj – amely té nyen
a Te o zó fi ai Tár su lat elsõ cél ki tû zés ében meg fo gal ma zott
egyetemes test vé ri ség esz mé je is ala pul –, ne héz ség be üt -
kö zött a kü lön bö zõ kor szak ok ban élõ és a kü lön fé le civili-
zációt ki ala kí tó nagy em ber cso por tok vál to za ta i nak el ne -
ve zé se. Az ere de ti mû kifejezésmódjának le he tõ ség sze rin -
ti meg ha gyá sá val igye kez tünk ko runk szem léletmódjának 
is meg fe le lõ en fogalmazni. 

Bu da pest, 1993. de cem ber
Reicher Lász ló
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BEVEZETÉS

A VALLÁSOK EGYSÉGE
AZ EGYSÉG MINDEN VALLÁS ALAPJA

A he lyes ma ga tar tás hoz he lyes gon dol ko dás, a he lyes
élet hez a dol gok he lyes meg ér té se szük sé ges. Az Is te ni
Böl cses ség, akár régi szanszk rit ne vén Brah ma Vidjá-nak,
akár gö rög ne vén Theos Sophia-nak ne vez zük, egy szer re ad 
a vi lág nak ki elé gí tõ böl cse le ti rend szert és min dent ma gá -
ba fog la ló val lást és er kölcs tant. A ke resz tény szent írás ok -
ról mond ta egy szer egy ra jon gó ja, hogy van nak olyan se-
kély vi zei, ame lyek ben egy gyer mek is gá zol hat, és olyan
mély sé gei, ame lyek ben csak óri á sok úsz hat nak. A te o zó fi -
á ról ugyan ezt le het meg ál la pí ta ni. Né me lyik ta ní tá sa
olyan egy sze rû és gya kor la ti, hogy min den át la gos ér tel -
mû em ber meg ért he ti és kö vet he ti, má sok vi szont olyan
ma gasz to sak és mé lyek, hogy a leg ki vá lób bak is hi á ba
erõltetik ér tel mü ket, és az erõ fe szí tés tõl ki me rül ten ha -
nyat la nak le.

Eb ben a kö tet ben meg kí sé rel jük a te o zó fi át egy sze rû és
vi lá gos for má ban nyúj ta ni az ol va só nak, oly mó don, hogy
alap el vei és igaz sá gai össze füg gõ ké pet ad ja nak a vi lág -
egye tem rõl, és csak annyi rész let re té rünk majd ki,
amennyi az alap el vek egy más sal való össze füg gé sé nek
meg ér té sé hez szük sé ges. Egy alap fo kú tan könyv nek nem
le het fel ada ta, hogy ugyan olyan tel jes tu dást ad jon, mint a
mé lyeb ben szán tó mû vek. Az a fel ada ta, hogy a ta nu ló
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tisz tán lás sa be lõ lük a tárgy ra vo nat ko zó alap ve tõ esz mé -
ket, ame lyek hez ké sõb bi ta nu lás sal még so kat kell hoz zá -
ad nia, de ame lyek bõl sem mit sem sza bad el fe lej te nie. Az
ilyen könyv ál tal fel vá zolt kör vo na lak ba a ta nu ló az tán be -
le raj zol hat ja a to váb bi ku ta tás sal nyert rész le te ket.

Ál ta lá no san el is mert tény, hogy a vi lág nagy val lá sai
igen sok val lá si, er köl csi és böl cse le ti egye zést mu tat nak.
A tény ál ta lá no san el is mert, ma gya rá za tá ról azon ban sok
vita fo lyik. Né me lyek azt ál lít ják, hogy a val lás az em be ri
tu dat lan ság ta la já ból nõtt ki, amit a kép ze let mû velt meg
és fo ko za to san ala kult ki az ani miz mus és a fé tis iz mus
nyers for má i ból. Az egye zé sek oká nak az ál ta lá nos ter mé -
sze ti je len sé ge ket tart ják, ame lye ket tö ké let le nül fi gyel tek 
meg, és kép ze le tük sze rint ma gya ráz tak. Az egyik is ko la a
val lá sok kul csát a Nap és a csil la gok imá dá sá ban lát ja, a
má sik a phallos tisz te le té ben. A fé le lem, a vágy, a tu dat -
lanság, a cso dál ko zás arra ve zet te e tu dó sok sze rint a vad -
em bert, hogy meg sze mé lye sít se a ter mé szet erõ it. Félel-
meit és re mé nye it, kö dös kép zel gé se it, ijedt kér dé se it a pa -
pok az tán ide-oda for gat ták, a mí to szok szent írás ok ká vál -
tak, a jel ké pek té nyek ké, és mi vel alap juk min de nütt azo-
nos volt, az ered mény is ter mé sze te sen azo nos lett. Így vé -
le ked nek az össze ha son lí tó mi to ló gia tu do rai és bi zo nyí -
té ka ik özö né vel csak el hall gat tat ják, de nem gyõ zik meg a
la i ku so kat, akik lát ják, hogy nem ta gad hat ják az azo nos sá -
go kat, de ho má lyo san ér zik, hogy ez így nem lehetséges. 

Le het sé ges vol na-e, hogy az em ber leg drá gább re mé -
nyei és leg ma gasz to sabb el kép ze lé sei vad em be ri kép zel gé -
sek és vak tu dat lan ság szü löt tei le gye nek csu pán?

 Le het sé ges-e, hogy az em be ri ség nagy ve ze tõi, a már tí -
rok, a hõ sök tév esz mék ben él tek, dol goz tak, szen ved tek és 
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meg hal tak pusz ta aszt ro nó mi ai té nyek meg sze mé lye sí té -
se i ért, vagy a bar bá rok jól lep le zett trá gár sá gai mi att?

A val lá sok kö zös alap ja i nak má sik ma gya rá za ta azt ál -
lít ja, hogy van egy ere de ti ta ní tás a nagy szel le mi Ta ní tók
õri ze té ben, akik a fej lõ dés ré gen el múlt kor sza ka i ban nõt -
tek naggyá, és akik ta ní tói, ve ze tõi vol tak a gyer mek ded
em be ri ség nek a Föl dön, át ad va az em be ri fa jok nak és
nemzeteknek a val lás alap ve tõ igaz sá ga it ab ban a for má -
ban, ame lyik leg job ban meg fe lelt az il le tõ faj vagy nép sa -
já tos sá ga i nak. 

E né zet sze rint a nagy val lás ala pí tók mind egyet len
Test vé ri ség tag jai, és kül de té sük ben sok más, a Test vé ri -
ség ná luk ala cso nyabb szin ten lévõ tag ja is se gít sé gük re
volt, be ava tott és a ta nít vány ság kü lön bö zõ fo ka in álló,
szel le mi meg lá tás ban, böl cse le ti tu dás ban és az er köl csi
böl cses ség tisz ta sá gá ban ki vá ló em be rek. Ezek ve zet ték a
gyer mek nem ze te ket, ezek ad ták ne kik tör vé nye i ket, õk
voltak ki rá lya ik, ta ní tot ták, mint fi lo zó fu sok, ve zet ték,
mint papjaik. Min den régi nem zet em lé ke zik ilyen ha tal -
mas em be rek re, fél is te nek re, hõ sök re, nyo mu kat meg ta -
lál juk az iro da lom ban, az épí té szet ben, a tör vény ho zás-
ban.

Ne héz ta gad ni az ilyen em be rek lé te zé sét az ál ta lá nos
ha gyo mánnyal, a még meg lé võ szent írás ok kal és a már ja -
va részt ro mok ban lévõ tör té ne lem elõt ti ma rad vá nyok kal
szem ben, hogy más ta nú sá got, ame lyet a tu dat la nok el vet -
het nek, ne is em lít sünk. A ke le ti szent köny vek nyújt ják a
leg na gyobb bi zo nyí té kot író ik nagy sá ga mel lett, hi szen ki
tud ta, vagy ki tud ná ma meg kö ze lí te ni val lá sos gon do la ta -
ik ma gasz tos sá gát, böl cse le tük ér tel mi ra gyo gá sát, er köl -
csi fel fo gá suk szé les kö rét és tisz ta sá gát? És ha azt lát juk,
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hogy ezek a köny vek lé nye gi leg azo nos ta ní tá so kat tar tal -
maz nak Is ten rõl, az em ber rõl és a vi lág ról, ha bár igen vál -
to za tos kül sõ meg je le né si for mák ban, egyál ta lá ban nem
éssze rût len, ha eze ket a ta ní tá so kat egyet len köz pon ti és
ere de ti for rás ra ve zet jük vissza. A ta ní tá sok e tár há zá nak
az Is te ni Böl cses ség ne vet ad juk, il le tõ leg gö rög for má já -
ban teozófiá-nak ne vez zük.

A teozófia, mi vel for rá sa és alap ja min den val lás nak,
egyik kel sem le het el len tét ben, sõt in kább még meg tisz tí -
tó juk ká le het, fel tár va ér té kes bel sõ je len té sét sok olyan
ta ní tás nak, ame lyet kül sõ meg je le né sé ben el tor zí tott a tu -
dat lan ság és a hoz zá ta padt ba bo na. Mind egyik ben fel is -
me ri és vé del me zi sa ját ma gát, és mind egyik ben a rej tett
böl cses sé get tö rek szik fel fed ni. At tól, hogy va la ki teozó-
fussá vá lik, nem szû nik meg egyút tal ke resz tény nek,
buddhistának, hin du nak len ni, csu pán mé lyebb be te kin -
tést nyer a sa ját val lá sá ba, erõ seb ben kap cso ló dik spi ri tu á -
lis igaz sá ga i hoz, job ban meg ér ti ta ní tá sa it. A teozófia haj-
dan lét re hoz ta, most pe dig iga zol ja és meg vé di a val lá so -
kat. Õ a szik la, amely bõl mind egyi ket ki fa rag ták, az üreg
nyí lá sa, amely bõl ki ás ták azo kat. Az in tel lek tu á lis kri ti ka
íté lõ szé ke elõtt iga zol ja az em be ri szív leg mé lyebb só vár -
gá sa it és ér zel me it, bi zo nyít ja az em ber be ve tett re mé nye -
in ket, meg ne me sít ve adja vissza Istenbe vetett hi tün ket.

Ezt a meg ál la pí tást a vi lág szent írá sa i nak ta nul má nyo -
zá sa mind in kább iga zol ja, úgy hogy már egy né hány sze -
mel vény is elég a gaz dag anyag ból a té tel iga zo lá sá ra, és
arra, hogy a to váb bi ku ta tás hoz út mu ta tást ad jon. A val lá -
sok fõ spi ri tu á lis igaz sá ga it a kö vet ke zõ kép pen fog lal hat -
juk össze:
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1. Van egy örök, vég te len, meg is mer he tet len, va ló di
Lét.

2. Eb bõl szár ma zik a meg nyil vá nult Is ten ség, amely az
egy ség bõl ket tõs ség gé, a ket tõs ség bõl hár mas ság gá fej lõ -
dik.

3. A meg nyil vá nult Hár mas ság tól szár ma zik szá mos
spi ri tu á lis lény, akik a koz mi kus ren det igaz gat ják.

4. Az em ber a meg nyil vá nult Is ten vissz fé nye, és ezért
alap ve tõ en szin tén hár mas ság, bel sõ és va ló di énje örök és
még is azo nos a vi lág Én jé vel (a Vi lág-lé lek kel).

5. Az em ber testetöltések so ro za tán át fej lõ dik, ame -
lyek be a vágy húz za, és ame lyek tõl a tu dás és az ál do zat
sza ba dít ja meg, ami kor a po ten ci á lis is ten ség bõl tény le ge -
sen is te ni vé vá lik.

Kí nát, amely nek ci vi li zá ci ó ja õs ré gi nek mond ha tó,
hajdan a tu rá ni ak né pe sí tet ték be, az el pusz tult At lan ti -
szon la kott, és on nan szét ága zott ne gye dik nagy fõ faj, az
at lan ti szi ne gye dik al fa ja. A mon gol, en nek a fõ faj nak
utolsó al fa ja ké sõbb fel fris sí tet te né pes sé gét, és így Kí ná -
ban igen régi ha gyo má nyo kat ta lá lunk, ame lyek meg elõ -
zik az ötö dik, va gyis árja fõ faj le te le pe dé sét In di á ban. A
Csing-Csang-Csing, a Tisz ta ság Köny ve szép sé ges tö re dé ke
egy régi szent írás nak, csak úgy áraszt ja ma gá ból a nyu ga -
lom és a béke szel le mét, ami oly jel lem zõ az „ere de ti ta ní -
tás ra”. A for dí tás hoz fû zött be ve ze tés ben Legge1 azt
mond ja:

Ezt az írást Ko Yüannak (vagy Hszüannak) tu laj do nít ják, a
Wu-di nasz tia ko ra be li taoistának, aki rõl azt me sé lik, hogy el nyer te a
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hal ha tat lan sá got, és rend sze rint így is ne ve zik. Cso da te võ nek is tart -
ják, rop pant mér ték le tes nek és szo ká sa i ban igen kü lö nös nek. Ami kor
egy szer ha jó tö rést szen ve dett, szá raz ru há val emel ke dett ki a víz bõl és
a víz szí nén járt. Vé gül az tán vi lá gos nap pal fel ment a menny be.
Mind ezt nyu god tan tart hat juk ké sõb bi ko rok ki ta lá lá sa i nak. 

Sok ilyen tör té ne tet me sél nek a kü lön bö zõ fokú be ava -
tot tak ról, és ezek egyál ta lá ban nem szük ség sze rû en „ki ta -
lá lá sok”, most azon ban job ban ér de kel ben nün ket az, amit 
Ko Yüan maga mond köny vé rõl:

Ami kor el nyer tem az iga zi Taot, tíz ezer szer mond tam el ezt a
köny vet. Az Ég szel le mei ezt gya ko rol ják, és az al sóbb vi lá gok tu dó -
sa i val nem kö zöl ték. Én a Ke le ti Hwa Is te ni Ki rá lyá tól kap tam, õ az
Arany ka pu Is te ni Ki rá lyá tól kap ta, õ pe dig Nyu gat Ki rá lyi Any já tól
kap ta.

Már most, az „Arany ka pu Is te ni Ki rá lya” cí met az a be -
ava tott vi sel te, aki az at lan ti szi tolték bi ro da lom ural ko dó -
ja volt, és hasz ná la ta azt a gon do la tot veti fel, hogy a
Tisz ta ság Köny vé-t on nan hoz ták Kí ná ba, ami kor a tu rá ni -
ak el vál tak a toltékoktól. Ezt a fel te vést meg erõ sí ti egy rö -
vid ér te ke zés tar tal ma, ami a Tao-val, szó sze rint „az Út”-
tal fog lal ko zik. A régi tu rá ni és mon gol val lás ban az
Egyet len Va ló sá got il let ték ez zel a név vel. Ezt olvassuk:

A Nagy Taonak nincs tes ti for má ja, de õ te rem tet te és táp lál ja a
mennyet és a föl det. A nagy Taonak nin cse nek szen ve dé lyei, de õ
szab ja meg a Nap és a Hold fu tá sát. A Nagy Taonak nincs neve, de õ
okoz za min den do log nö ve ke dé sét és fenn ma ra dá sát. (I.1.)

Ez a meg nyil vá nult is ten ség, mint egy ség, de ezt kö ve ti
a ket tõs ség:

A Taonak két for má ja van: a tisz ta és a za va ros, és két ál la po ta: a
moz gás és a moz du lat lan ság. A menny tisz ta, a föld za va ros; a menny 
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mo zog, a föld nyu gal mi ál la pot ban van. A hím ne mû tisz ta és a nõ ne -
mû za va ros; a hím ne mû mo zog, a nõ ne mû nem. Az alap ve tõ (tisz ta -
ság) le szállt és a (za va ros) ki ára dás szár ma zott be lõ le, és így jöt tek
lét re a dol gok. (I.2.)

Ezt a részt kü lö nö sen a ter mé szet ak tív és passzív ol da -
lá ra való uta lás te szi ér de kes sé, a te rem tõ szel lem és a táp -
lá ló anyag meg kü lön böz te té se, ami vel ké sõb bi írá sok ban
gyak ran ta lál ko zunk.

A Tao Te King igen egy sze rû en ta nít a Meg nyil vá nu -
lat lan ról és a Meg nyil vá nult ról:

A Tao (az út), ame lyen jár ni le het, nem az örök és vál to zat lan
Tao. A név, amely ki mond ha tó, nem az örök és vál to zat lan név. Amíg 
nincs neve, õ a menny és a föld Ere de te, ami kor van neve, õ min den
do log Any ja. E két as pek tu sá ban is min dig ugyan az, amint azon ban
meg in dul a fej lõ dés, kü lön bö zõ ne ve ket kap. Mind eze ket együtt misz -
té ri um nak ne vez zük. (I. 1, 2, 4.)

A Kab ba la is me rõ it ez az is te ni ne vek egyi ké re, az „el -
rej tett misz té ri um ra” em lé kez tet he ti. Az tán to vább:

Volt va la mi meg ha tá roz ha tat lan és tel jes, ami a menny és a föld
elõtt ke let ke zett. Mily csön des volt és alak ta lan, egye dül ál ló és vál to -
zat lan, min den ho vá el érõ és ki me rít he tet len! Úgy te kint het jük, mint
min den do log any ját. Nem tu dom a ne vét és ezért a Tao név vel je lö -
löm. Meg pró bál va ne vet adni neki, a Nagy nak ne ve zem õt. Ál lan dó
fo lyás sal ha lad tova. To va ha lad ván tá vo li vá vá lik. El tá vo lod ván
vissza tér.  (XXV. 1-3.)

Igen ér de kes itt az Egyet len Élet ki ára dá sa és vissza té -
ré se, ami vel a hin du iro da lom ban is ta lál ko zunk. Igen is -
me rõs ez a vers is:

Min den az ég alatt Tõle, a lé te zõ tõl (és meg ne ve zet tõl) szár ma zott, 
a lét Tõle, mint nemlétezõtõl (és meg ne ve zet len tõl) szár ma zott. (XI.
2.)
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Hogy a vi lág lét re jö hes sen, a Meg nyil vá nu lat lan ból elõ
kell áll nia az Egy nek, aki tõl a ket tõs ség és hár mas ság szár -
ma zik:

A Tao lét re hoz ta az Egyet, az Egy a Ket tõt, a Ket tõ a Hár mat, a
Há rom pe dig min den dol got. Min den do log maga mö gött hagy ja a sö -
tét sé get (amely bõl jött) és a vi lá gos ság felé ha lad (amely be be le me rült), 
amint az Üres ség Le he le te össz hang ba hoz za õket egy más sal.

 (XLII. 1.)

„A Tér Le he le te” ta lán sze ren csé sebb for dí tás vol na.
Mi vel min dent Õ al ko tott, min den ben ben ne fog lal ta tik:

Min dent át hat a nagy Tao. Jobb ra-bal ra min de nütt meg lel he tõ...
Min dent be bo rít, mint egy ru há val, és nem ki ált ja ki ma gát uruk nak.
A leg ki sebb do log ne vé vel is ne vez he tõ. Min den do log vissza tér (gyö -
ke ré hez és el tû nik), és nem tud ja, hogy Az akar ja, hogy vissza tér jen.
Meg ne vez he tõ a leg na gyobb dol gok ne vé vel is.  (XXXIV. 1, 2.)

Chwangce (Kr. e. IV. szá zad) a Taotól szár ma zó szel le -
mi lé nyek re utal, ami kor a régi ta ní tá so kat is mer te ti:

Sa ját ma gá ban van gyö ke re és alap ja. Mi e lõtt a menny és a föld
lett vol na, rég tõl fog va, Az már ré gen lé te zett. Tõle szár ma zik a szel le -
mek ti tok za tos léte, Tõle az Is ten ti tok za tos léte.

Az tán kö vet ke zik e lé nyek ne vé nek fel so ro lá sa, ame -
lyek bõl azon ban nem idé zünk, mert a kí nai val lás is me rõi
úgy is tud ják, mi lyen nagy sze re pet ját sza nak ben ne.

Az em bert hár mas ság nak te kin ti a taoizmus, fel is me ri
ben ne a szel le met, a lel ket és a tes tet. Ez a fel osz tás a Tisz -
ta ság Köny vé-ben vi lá go san kö vet he tõ, még pe dig ab ban a
ta ní tás ban, hogy az em ber nek meg kell sza ba dul nia a
vágytól, hogy egye sül hes sen az Eggyel:

Az em ber szel le me sze re ti a tisz ta sá got, el mé je azon ban meg za var -
ja azt. Az em ber el mé je sze re ti a nyu gal mat, de vá gyai el za var ják azt
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tõle. Ha min dig el tá vo lít hat ná vá gya it, el mé je ma gá tól meg nyu god -
nék. Tisz tít sa meg te hát el mé jét, és szel le me ma gá tól meg tisz tul. Az
em be rek azért nem tud ják ezt el ér ni, mert el mé jü ket nem tisz tí tot ták
meg, és vá gya i kat nem tá voz tat ták el ma guk tól. Ha az em ber el tud ja
tá voz tat ni ma gá tól vá gya it, és ha ez után be te kint el mé jé be, nem az
övé az töb bé, ha ki te kint tes té re, nem az övé az töb bé, és ha messzebb re
te kint a kül sõ dol gok ra, úgy ta lál ja, hogy sem mi köze töb bé hoz zá juk.
(I. 3, 4)

Mi u tán meg je löl te a „tö ké le tes csön des ség ál la po tá ba”
való be fe lé for du lás fo ko za ta it, ezt kér di:

Ho gyan ke let kez het vágy ab ban a tö ké le tes nyu ga lom ban, ami
füg get len a tar tóz ko dá si hely tõl? Ami kor pe dig már nem ke let ke zik
vágy, ak kor iga zi a csönd és nyu ga lom. Ez a (iga zi) csön des ség ál lan -
dó tu laj don ság gá lesz és (té ve dés nél kül) vá la szol a kül sõ dol gok ra:
bi zony, ez az igaz és ál lan dó tu laj don ság az em ber egész ter mé sze tét
ha tal má ba ke rí ti. Eb ben az ál lan dó vá la szo lás ban és ál lan dó nyu ga -
lom ban van az ál lan dó tisz ta ság és nyu ga lom. Aki bir to ká ban van
en nek az ál lan dó tisz ta ság nak, az fo ko za to san az Iga zi Tao ins pi rá -
ci ó já ba lép. (I. 5.)

Az „ins pi rá ci ó já ba” ki fe je zés be ik ta tá sa in kább ho má -
lyo sít ja, mint meg vi lá go sít ja a je len tést, mi vel a Tao-ba
lép ni meg egye zik az egész el gon do lás sal, és a szent írás ok -
kal.

A taoizmusban na gyon hang sú lyoz zák a vá gyak tól való
meg sza ba du lást. A Tisz ta ság Köny vé-nek egyik kom men -
tá to ra meg jegy zi, hogy a Tao meg ér té se a tel jes tisz ta sá gon 
mú lik: a tel jes tisz ta ság el nye ré se tel je sen a vágy tól való meg -
sza ba du lás tól függ, ez a könyv leg el sõ ta nul sá ga.

A Tao Te King azt mond ja:

Ha mély tit kát ki akar juk ku tat ni, min dig vágy ta la nok nak kell
ta lál tat nunk. 
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Mert ha a vágy min dig ve lünk ma rad, kül sõ szé lét érint het jük csu -
pán. (I. 3.)

Az új ra szü le tést nem ta ní tot ták olyan vi lá go san, mint
ahogy vár ha tó vol na, van nak azon ban ré szek, ame lyek ar-
ra utal nak, hogy a fõ gon do la tot ter mé sze tes nek tar tot ták
az en ti tás ról, va gyis hogy ál la ti és em be ri éle te ken megy
át. Chwangce le ír ja egy hal dok ló fi nom és bölcs tör té ne tét, 
aki hez így szólt ba rát ja:

Va ló ban nagy a Te rem tõ! Mivé fog õ most té ged vál toz tat ni?
Hová visz el té ged? Va jon egy pat kány má já vá le szel-e, vagy egy bo -
gár lá bá vá? 

Szcelai így fe lelt: 

Ha a szü lõ azt mond ja fi á nak, hogy men jen ke let nek, nyu gat nak,
dél nek vagy észak nak, a fiú en ge del mes ke dik. Itt a nagy ön tõ mes ter,
amint önti a va sat. Ha az érc hir te len fel ug ra na (az edény ben), és így
szól na: ’Belõlem kar dot csi nálj!’ – az ön tõ mes ter ezt biz to san igen
rossz né ven ven né. Ha pe dig az anya méh ben for má ló dó for ma ki je -
len te né: ’belõlem fér fi lesz, be lõ lem fér fi lesz!’ – a Te rem tõ ezen biz to -
san na gyon meg üt köz ne. Ha egy szer meg ér tet tük, hogy az ég és a föld
nagy ol vasz tó té gely és a Te rem tõ a nagy ön tõ mes ter, ugyan hová me -
het nénk, ahol ne vol na jó dol gunk? Mint ha csön des álom ból jön nénk
szü le té sünk kor, és nyu godt éb re dés len ne a ha lá lunk. (VI. I. 6.)

Ha most az ötö dik fajt, az ár ját vizs gál juk, a leg na gyobb
és leg ré gibb árja val lás ban, a brahminok val lá sá ban
ugyaneze ket a ta ní tá so kat ta lál juk. A Chándogjopanishad
az örök Lé te zõ rõl azt je len ti ki, hogy „egy csu pán az, és
nin csen pár ja” és ezt ír ják róla:

Azt akar ta, hogy én a vi lág ked vé ért meg sok szo ro zód jam. 
(VI. II. 1. 3.) 
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A leg ma ga sabb Logosz, Brah man, hár mas ság: lét, tu -
dat, üd vös ség és

At tól szár ma zik az élet, az elme és min den ér zék, az éter, a le ve gõ,
a tûz, a víz és a föld, mind ezek tá mo ga tó ja.

 (Mundakopanishad, II. 3.)

Se hol az is ten ség rõl oly ma gasz tos le írást nem ta lá lunk, 
mint a hin du szent írás ok ban, mi vel azon ban ezek már
köz is mer tek, be ér jük itt csak rö vid idé ze tek kel.

Meg nyil vá nult, kö ze li, tit kos he lyen moz gó, a nagy me ne dék, ben -
ne pi hen min den, ami mo zog, lé leg zik és be zár ja sze mét. Tudd meg,
hogy Azt kell tisz tel ned, a lé tet és nem lé tet, a leg job bat, ami min den
te remt mény ér tel me fö lött áll. Ra gyo gó, fi no mabb a leg fi no mabb nál,
ben ne van nak rög zít ve a vi lá gok és la kó ik. Ez az örök Brah man, Az
az élet és hang és ér te lem. A leg ma ga sabb, ara nyos hü vely ben Brah -
man van, a ma ku lát lan, az osz tat lan: Az a vi lá gos sá gok vi lá gos sá ga, 
és az Én is me rõi meg is me rik õt... Az a ha lál ta lan Brah man van elöl,
Brah man van há tul, Brah man jobb ra és bal ra, lent, fönt, át hat va
min dent, ez a Brah man, bi zony, maga a min den ség.

 (Mundakopanishad, II. II. 1, 2, 9,11.)

A vi lág fö lött van Brah man, a leg ma ga sabb, a leg na gyobb,
ben ne rej lik min den lény ben tes te sze rint, a vi lág egyet len Le he -
le te, az Úr, akit is mer ve, az em be rek hal ha tat lan sá got nyer nek.
Én is me rem azt a ha tal mas szel le met, a sö tét ség fö lött ra gyo gó
vi lá gos sá got... Tu dom, hogy õ a her vad ha tat lan, az õsi, minden -
nek lel ke, ter mé sze té nél fog va min de nütt je len va ló, akit a
Brahmá-ismerõk nem-szü le tett nek, örök ké va ló nak mon da nak.

 (Shvetashvataropanishad, III. 7, 8, 21.)

Ami kor nincs sem sö tét ség, sem nap pal, sem éj sza ka, sem lét, sem
nem lét, ak kor Siva egye dül lé te zik, Az az el pusz tít ha tat lan, Azt tisz -
te li Szávitri, At tól jött az õsi böl cses ség. Sem fönt, sem alant, sem a
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kö zé pen õ meg nem ért he tõ. Sem ha son la tot nem le het rá ta lál ni, aki -
nek neve vég te len di csõ ség. Alak ja szem mel meg nem ál la pít ha tó,
szem mel õ meg nem lát ha tó, akik is me rik Õt szí vük kel és el mé jük kel,
a szív ben la koz ván, hal ha tat la nok ká lesz nek. (Uo. IV. 18-20.)

Az a gon do lat, hogy az em ber ben sõ én jét te kint ve azo -
nos a vi lág Én jé vel – „Én Az va gyok” – annyi ra át hat ja a
hin du gon dol ko dást, hogy sok szor az em bert „Brah man
is te ni vá ro sá nak”, a „ki lenc ka pus vá ros nak” ne ve zik, az
Is ten nek, aki a szív mé lyén la ko zik.

Egy mó don lát ha tó (a Lény), ame lyet bi zo nyí ta ni nem le het,
amely örök ké va ló, ma ku lát lan, magasabbrendû az éter nél, nem szü -
le tett, a nagy örök Lé lek... Ez a nagy, nem szü le tett Lé lek az, ami az
ér tel mes (lé lek) ké pé ben min den te remt mény ben la ko zik, ugyan az,
ami éter ként a szív ben la ko zik22

, ben ne al szik, minden nek le igá zó ja,
minden nek ural ko dó ja, minden nek leg fel sõbb Ura, jó tet tek kel na -
gyob bá nem te he tõ, sem rosszak kal nem ki seb bít he tõ. Minden nek
Ural ko dó ja, min den lény nek leg fel sõbb Ura, min den lény Meg tar tó -
ja, a Híd, a vi lá gok Fenn tar tó ja, hogy rom má ne omol ja nak.

(Bhihadaranyakopanishad, IV. IV. 20, 22.)

Ami kor Is tent a vi lág ki bon ta koz ta tó já nak sze re pé ben
vizs gál ják, hár mas ter mé sze te – Síva, Visnu, Brah ma sze -
mé lyé ben – igen vi lá go san ki tû nik, vagy a víz alatt alvó
Visnu ké pé ben, a be lõ le sar ja dó ló tusz ban, a ló tusz kely -
hé ben Brah má val. Az em ber ugyan csak hár mas, és a Mun- 
dakopanishadban az Én rõl az ír ják, hogy azt a fi zi kai test,
a fi nom test és a men tá lis test ha tá roz za meg, és az tán
mind egyik bõl ki emel ke dik a „ket tõs ség nél kü li” Egy be.
A Trimurtiból, a Szent há rom ság ból szár maz nak az is te -
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nek, akik nek fel ada ta a vi lág ügye i nek ke ze lé se, és akik rõl
ezt írja a Brihadaranyakopanishad:

Imád já tok õt, ti is te nek – akik után az év el gör dü lõ na pok kal ki -
tel je sül –, a vi lá gok Vi lá gos sá gát, a hal ha tat lan Éle tet. (IV. IV. 16.)

Az új ra szü le tés ta nát a brah ma niz mus sal kap cso la to san 
alig kell em lí te ni, hi szen egész élet böl cse le te a lé lek nek
sok szü le té sen és ha lá lon át tar tó ván dor lá sán ala pul, és
bár me lyik köny vet vesszük kéz be, ezt a ta ní tást mind -
egyik ma gá tól ér te tõ dõ nek tart ja. Vá gyai kö tik az em bert a 
vál to zás ke re ké hez, és ezért tu dás sal, oda adás sal és a vá -
gyak ki ir tá sá val kell ma gát fel sza ba dí ta nia. Ami kor a lé lek 
meg is me ri Is tent, fel sza ba dul. A tu dás sal meg tisz tí tott ér -
te lem meg lát ja õt. Az oda adás sal pá ro sult tu dás meg le li
Brah ma la kó hely ét. Aki meg is me ri Brah mant, Brah man -
ná vá lik. Ha a vá gyak meg szûn nek, a ha lan dó hal ha tat lan -
ná vá lik és el éri Brah mant.

Az észa ki budd hiz mus tel je sen egye zik a ré geb bi val lá -
sok kal, de a déli budd hiz mus ból úgy lát szik, ki ve szett az
Egyet len Lé te zõ esz mé je, amely bõl az tán a logoszi hár -
mas ság szár ma zik. Az elsõ Logosz ott Amitábha, a Vég te -
len Vi lá gos ság, a má so dik Avalokitesvara, vagy Padma-
pá ni (Chenrezi), a har ma dik Mandzsuszri, a te rem tõ böl -
cses ség meg sze mé lye sí tõ je, aki Brah má nak fe lel meg. A
kí nai budd hiz mus ból hi ány zik az õsi Lé te zõ esz mé je, aki
a Logosz fö lött áll, de a ne pá li budd hiz mus Ádi-Buddhá-
tól szár maz tat ja Amitábhát. Eitel sze rint Padmapáni a kö -
nyö rü le tes gond vi se lés meg sze mé lye sí tõ je, és rész ben
Sivá-nak fe lel meg, de mint a budd his ta Szent há rom ság
egyik tag ja, in kább ugyan azt a gon do la tot lát szik kép vi sel -
ni, mint Visnu, és az zal is hoz zá ha son lít, hogy a ló tuszt vi -
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se li (tûz és víz, vagy szel lem és anyag, a vi lág két alap ve tõ
al ko tó ré sze). Az új ra szü le tés és a kar ma tana annyi ra alap -
ve tõ a budd hiz mus ban, hogy nem is ér de mes itt ve lük bõ -
veb ben fog lal koz ni. Csak ép pen a fel sza ba du lás út ját
emeljük ki, és azt, hogy mi vel Budd ha Urunk hin du volt
és hin duk hoz szólt, a brah ma niz mus ta ní tá sa it ta ní tá sa i -
ban ál lan dó an ma gá tól ér te tõ dõk nek ve szi. Meg tisz tí tó és
újí tó volt, nem pe dig kép rom bo ló, és az Õsi Böl cses ség nek 
nem alap ve tõ igaz sá ga it tá mad ta, ha nem csak azo kat, ame -
lye ket a tu dat lan ság ra kott rá.

Azok, akik a jól ta ní tott tör vény út ja in jár nak, el érik a szü le tés és
a ha lál nagy ten ge ré nek túl só part ját, pe dig ne héz azon át kel ni.

 (Udánavarga, XXIX. 37.)

A vágy meg kö ti az em bert és ezért meg kell tõle sza ba -
dul ni.

Ne héz an nak meg sza ba dul ni a vá gyak bi lin cse i tõl, akit szo ro san
fog va tar ta nak vá gyai, mond ta az Ál dott. Az áll ha ta to sak, akik nem
tö rõd nek a vá gyak nyúj tot ta bol dog ság gal, le ráz zák õket, és ha ma ro -
san a Nir vá ná ba tá voz nak... Az em be rek vá gyai nem ma ra dan dók,
mu lan dók azok ban, akik ta pasz tal ják azo kat. Sza ba dul ja tok meg
hát at tól, ami nem ál lan dó és ne la koz za tok a ha lál he lyén. 

(Uo. II. 6, 8.)
Aki el pusz tí tot ta ma gá ban a (vi lá gi) ja vak utá ni vá gyat, a bûnt, a

tes ti sze mek kö te lé ke it, aki gyö ke res tül ir tot ta ki ma gá ból a vá gyat, ál -
lí tom, brahmana az.  (Uo. XXXIII. 68.)

A brahmana pe dig olyan em ber, aki „utol só tes té ben
él”, és aki

Is mer vén elõ zõ éle te it, meg lát ja a mennyet és a pok lot, a muni, aki
meg ta lál ta a mó dot, hogy mi kép pen ves sen vé get a szü le tés nek.

 (Uo. XXXIII. 55.)
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Az exoterikus hé ber szent írás ok ból nem tû nik elõ túl -
sá go san a há rom ság esz mé je, ha bár a ket tõs ség meg van, és
az Is ten e szent írás ok ban nyil ván nem a Meg nyil vá nu lat -
lan, ha nem a Logosz.

Én va gyok az Úr, és nincs má sik úr. Én adom a vi lá gos sá got, és én 
te rem tem a sö tét sé get: én csi ná lok bé két, és te rem tem a rosszat: én va -
gyok az Úr, aki mind eze ket csi nál ja. 

(Ézsa i ás, XLVII. 7.)

Philonál azon ban egé szen vi lá gos a Logoszról szó ló
tan, és a ne gye dik evan gé li um ban is meg ta lál ha tó:

Kez det ben volt az Ige (Logosz) és az Ige Is ten nél volt, és Is ten volt
az Ige... Min dent õ al ko tott és nél kü le sem mi sem al kot ta tott. 

(Já nos evan gé li u ma I. 1, 3.)

A Kab ba la azon ban vi lá go san ta nít ja az Egyet, a Hár -
mat, a He tet és az tán a so kat:

A Leg õsibb nek, a Leg is me ret le nebb nek van for má ja és mégsincs
neki. Van for má ja, ami ál tal fenn tart ja a vi lá got. Nincs for má ja,
mert föl nem fog ha tó. Ami kor elõ ször föl vet te ezt a for mát, (Kether, a
Ko ro na, az elsõ Logosz), ki lenc ra gyo gó Fény áradt ki be lõ le (a Böl -
cses ség, a Hang, amely Ketherrel a Há rom sá got al kot ják, és az tán a
hét ma gasz tos Sephirot)... Õ az õsök közt a leg õsibb, a rej tel mek rej tel -
me, a leg is me ret le nebb az is me ret le nek kö zött. Van for má ja, ami hoz -
zá tar to zik, mi vel (ál ta la) meg mu tat ko zik ne künk, mint a min de nek
fö lött álló Õsi Em ber, az õsök leg õsibb je és a leg is me ret le nebb az is me -
ret len dol gok kö zött. És még is, ab ban a for má ban is, amely ben meg is -
mer te ti ma gát, az Is me ret len ma rad. 

(Isaac Myer: Kab ba la, a Zoharból 274-275.)

Isaac Myer ki mu tat ja, hogy a „for ma” nem „az Õsök
leg õsibb je,” aki az Ain Soph.
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Há rom Fény van a Szent Ma gas ság ban, és a há rom eggyé egye sül, 
és õk a Thóra alap ja, és ez nyit ja meg min den ki nek az utat... Jöj je tek
és lás sá tok az ige misz té ri u mát. Há rom fo ko zat ez, és mind há rom kü -
lön lé te zik, és még is mind egy és egy be van fo nód va, nin cse nek egy -
más tól el vá laszt va. Há rom szár ma zik az Egy tõl, az Egy a Há rom-
ban lé te zik, az az erõ a Ket tõ kö zött. A Ket tõ az Egyet táp lál ja, az
Egy sok ol dalt táp lál, ezért Min den az Egy.

 (Uo. 373, 375, 376.) 

Köz tu do má sú, hogy a zsi dók val lot ták a sok is ten rõl
szó ló tant: Ki ha son lít hoz zád, óh Uram, az is te nek kö zött?
(Exo dus, XV. 11.) és az alá ren delt lé nyek so ka sá gá nak ta -
nát, ame lye ket „Is ten fi a i nak”, az „Úr an gya la i nak”, a „tíz
an gya li rend nek” ne vez tek.

A vi lág ke let ke zé sé rõl a Zohar ezt ta nít ja:

Kez det ben volt a Ki rály Aka ra ta, még mi e lõtt az Õ Aka ra tá ból
ki ára dó lé te zõk let tek vol na. Az raj zol ta meg és vés te ki mind azon
dol gok for má ját, ame lyek nek a rej tett ál la pot ból meg kel lett nyil vá -
nul ni uk a kvad ráns (szent tetractys) va kí tó vi lá gá ban.

 (Uo. 194, 195.) 

Sem mi sem lé te zik, ami ben ne vol na ben ne im ma nen -
sen az is ten ség, az új ra szü le tés rõl pe dig azt ta nít ják, hogy a 
lé lek, mi e lõtt a föld re jött, az is te ni gon do lat ban lé te zett.
Ha a lé lek a meg pró bá lás ide jén egé szen tisz ta tu dott vol na 
ma rad ni, el ke rül het te vol na az új ra szü le tést, ez azon ban
úgy lát szik, csak el mé le ti le he tõ ség, mert:

Min den lé lek alá van vet ve a kör for gás nak, de az em be rek nem is -
me rik a Szent út ját: le gyen Õ ál dott! Nem tud ják, mi képp ítél tet tek
meg ál lan dó an, mi e lõtt e vi lág ba jöt tek vol na, és mi u tán el hagy ták
azt. (Uo. 198.) 
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En nek a hit nek nyo mai mind a zsi dó, mind a ke resz -
tény szent írás ok ban meg ta lál ha tók, mint pl. ab ban a hit -
ben, hogy Il lés vissza fog jön ni, és ké sõbb, hogy Keresz-
telõ Já nos sze mé lyé ben tért vissza.

Egyip tom ban a leg õsibb idõk tõl fog va meg ta lál juk a hí -
res Szent há rom sá got: Ra-t, mint az elsõ Logoszt, Ozirisz-
Iziszt, mint a ket tõs má so dik Logoszt és Horuszt, a har -
ma dik Logoszt. Így szól Amon-Ra hí res him nu sza:

Az is te nek meg haj la nak mél tó sá god elõtt, di csõ ít vén An nak a lel -
két, ami te rem tet te õket... és így szól nak hoz zád: Béke le gyen az is te -
nek tu da tos Atyái ön tu dat lan Aty ja min den ki áram lá sá val... Te,
lé nyek te rem tõ je, imád juk a lel ke ket, akik tõ led árad nak ki. Te nem -
zet tél ben nün ket, óh, nagy Is me ret len és mi üd vöz lünk té ged, imád -
ván min den Is ten-lel ket, aki tõ led száll alá, és ben nünk la ko zik.”

 (Idéz ve a Tit kos Ta ní tás III. 485. ol da lá ról) 

Az „Is te nek ön tu da tos Atyái” a Logoszok, az „ön tu dat -
lan Atya” az Egyet len Lé te zõ: ön tu dat lan, de nem azért,
mert ke ve sebb, ha nem mert vég te le nül több mind an nál,
amit mi ön tu dat nak ne ve zünk, és ami kor lá to zott.

A Hol tak Köny vé-nek tö re dé ke i ben ta nul má nyoz hat juk 
az em be ri lé lek új ra szü le té sé nek esz mé jét, za rán dok lá sát
és vég sõ egye sü lé sét a Logosszal.  Aninak, az ír nok nak, a bé -
kes ség ben di a dal mas nak hí res pa pi ru sza tele van olyan rész -
le tek kel, ame lyek ol va só ját a töb bi val lás szent írá sa i ra
em lé kez te ti, uta zá sa az al vi lág ban, vissza té ré se tes té be, sa -
ját ma gá nak azo no sí tá sa a Logosszal:

…így szól Ozirisz Ani: Én va gyok a Nagy, a Nagy nak Fia, Én
va gyok a Tûz, a Tûz nek Fia... Össze il lesz tet tem csont ja i mat, egésszé
és egész sé ges sé tet tem ma ga mat, újra fi a tal let tem, én va gyok Ozirisz,
az örök ké va ló ság Ura. ( XLIII. 1, 4.)

27

BEVEZETÉS



Pierret re cen zi ó já ban a Hol tak Könyvé-rõl ezt a meg le -
põ részt ta lál juk:

Én va gyok ama tit kos ne ve ken ne ve zett lény, aki év mil li ó kon át
ké szí ti ma gá nak la kó hely ét. Szí vem, ami anyám tól jössz hoz zám, szí -
vem, ami föl di lé tem hez szük sé ges vagy... Szí vem, ami anyám tól jössz 
hoz zám, szí vem, ami át vál to zá som hoz szük sé ges vagy...

A zoroasztriánizmusban meg ta lál juk az Egyet len Lé te -
zõ fo gal mát, ame lyet Vég te len Tér nek kép zel nek el, ahon -
nan a Logosz, a te rem tõ Ahura-Mazda szár ma zik:

Leg na gyobb a min den tu dás és a jó ság te kin te té ben és pá rat lan az õ 
di csõ sé gé ben: Ahura-Mazda la kó he lye a vi lá gos ság (fény) or szá ga.

 (The Bundahis, Sacred Books of the East, V. 3, 4; V. 2.)

Neki adóz nak leg elõ ször tisz te let tel a Yasna-ban, a
zoroasztriánus li tur gi á ban:

Tisz te let tel adó zom Ahura-Mazdának, a te rem tõ nek, aki ra gyo gó
és di csõ sé ges, a leg na gyobb és a leg jobb, a leg szebb, amit fel fog ha tunk,
a leg erõ sebb, a leg böl csebb és az egyet len, aki nek tes te tö ké le tes, aki
csal ha tat la nul el éri cél ja it, az õ igaz ren del ke zé sei sze rint. Ahura-
Maz dá nak, aki igaz sá go san ítél lel künk fö lött, aki messze kül di
öröm ho zó ke gyel mét, aki te rem tett és for mált ben nün ket, táp lált és vé -
del me zett ben nün ket, aki a leg bõ ke zûbb Szel lem. 

(Sacred Books of the East, XXXI. 195, 196. old.)

Azu tán kö vet ke zik a tisz te let adás az Amesaszpenták-
nak és a töb bi is ten nek, a leg ma ga sabb meg nyil vá nult is -
ten sé get, a Logoszt nem hár mas-egy nek ál lít ja. Itt is, mint
a zsi dó val lás ban, meg volt a haj lan dó ság arra, hogy szem
elõl té vesszék ezt az alap ve tõ igaz sá got. Sze ren csé re azon -
ban meg ta lál hat juk az ere de ti ta ní tás nyo ma it is, ha bár a
köz hit bõl ké sõbb ki is ve szett. Dr. Haug „Essays on the
Parsis” címû mû vé ben meg ál la pít ja, hogy Ahura-Mazda
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vagy Ormazd a Leg fel sõbb Lény, és hogy be lõ le állt elõ a
két õs-ok, ame lyik, bár kü lön bö zõ, egye sült és lét re hoz ta az
anya gi dol gok és a szel lem vi lá gát.

Eze ket ik rek nek ne vez ték, és ezek min de nütt je len va -
lók, Ahura-Mazdában és az em be rek ben egy aránt. Az
egyik a való dol go kat hoz za lét re, a má sik a nem való dol -
go kat, és ezek vál tak a ké sõb bi zoroasztriánizmusban a jó
és a rossz el len té tes szel le me i vé. A ko ráb bi ta ní tá sok ban
nyil ván õk al kot ták a má so dik Logoszt, mi vel an nak jel -
lem zõ je a ket tõs ség.

A „jó” és a „rossz” csu pán a vi lá gos ság és a sö tét ség, a
szel lem és az anyag, a vi lág alap ve tõ „iker pár ja”, az Egy bõl 
szár ma zó Ket tõ. 

A ké sõb bi fo gal mat bí rál va, dr. Haug ezt mond ja:

Ez az ere de ti zoroasztriánus el kép ze lés a két te rem tõ szel lem rõl,
akik csu pán két ré sze az is te ni lény nek. Idõk fo lya mán azon ban fél re -
ér té sek és ha mis ér tel me zé sek kö vet kez té ben el vál to zott és el tor zult a
nagy ala pí tó eme ta ní tá sa, Szpentómainjus, a „jó szel lem” neve
Ahura-Maz da ne vé vé vált, és az tán ter mé sze te sen Angrómainjus, a
„rossz szel lem”, mi vel Ahura-Mazdától tel je sen kü lön vált, ál lan dó
el len fe lé vé lett, így állt elõ az Is ten és az Ör dög ket tõs sé ge.

Dr. Haug né ze tét iga zol ja a Gátha Ahuvanaiti, ame lyet a
töb bi gáthával együtt „az ark an gya lok” ad tak Zoroaszter-
nek:

Kez det ben volt egy iker pár, két szel lem, mind egyik a maga kü lön
te vé keny sé gé vel, õk a jó és a rossz... És ez a két szel lem egye sül ve meg -
te rem tet te az el sõt (az anya gi dol go kat), az egyik a való dol go kat, a
má sik a nemvalót... És hogy se gít se ezt az éle tet, jött Armaiti nagy
gaz dag ság gal, a jó és igaz elme, õ az örök ké va ló, te rem tet te az anya gi
vi lá got... Min den tö ké le tes do log fel hal mo zó dott a Jó Ér te lem ra gyo gó 
haj lé ká ban, a böl csek és az iga zak, aki ket a leg jobb do log ként is mer -
nek. (Yasna, XXX. 3, 4, 7, 10.)
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Itt lát ha tó a há rom Logosz: Ahura-Mazda, az elsõ, a
legmagasabbrendû Élet, a ben ne és tõle szár ma zó „ik rek”,
a má so dik Logosz, az tán Armaiti, az Ér te lem, a vi lág te -
rem tõ je, a har ma dik Logosz. (Armaiti elõ ször a böl cses ség 
volt, és a böl cses ség is ten nõ je. Ké sõbb, mint te rem tõt, a
föld del azo no sí tot ták, és a föld is ten nõ je ként tisz tel ték.)
Az tán meg je le nik Mithra és az exoterikus hit ben né mi leg
el hal vá nyít ja az ere de ti igaz sá got. Róla mond ják, hogy õ
az, akit Ahura-Mazda te rem tett, hogy fenn tart sa és õr köd jék e
moz gó vi lág fö lött, vi gyáz Maz da te remt mé nyé re. 

(Mihir Yast XXVII. 103.; 
Sacred Books of the East XVII.)

Ere de ti leg alá ren delt is ten ség volt, az Ég Vi lá gos sá ga,
amint Varuna maga az ég volt, egyi ke a nagy ural ko dó Lé -
nyek nek. E lé nyek leg ma ga sab bi ka a hat Amersapenda, és
köz tük a leg na gyobb Vohúman, Ahura-Mazda Jó Gon do -
la ta. Ezek re van bíz va az egész anya gi te rem tés.

Az ed dig le for dí tott köny vek bõl úgy lát szik, hogy az új -
ra szü le tést nem ta ní tot ták, és a pár szik kö zött sincs el ter -
jed ve ez a hit. Meg ta lál juk azon ban azt a kép ze tet, hogy az
em be ri szel lem szik ra, amely nek láng gá kell len nie, és újra 
egye sül nie kell a leg na gyobb Tûz zel, en nek pe dig szük -
ség kép pe ni ve le já ró ja a fej lõ dés, amely hez új ra szü le tés
szük sé ges. A zoroasztriánizmust so ha sem fog juk ad dig
meg ér te ni, amíg a „Kaldeai Orá ku lu mot” és a vele kap cso -
la tos egyéb ira to kat meg nem ta lál juk, mert ott van az iga zi 
gyö ke re.

Ha nyu gat felé men ve Gö rög or szág ba ér ke zünk, ott az
orfíkus rend szert ta lál juk, ame lyet a nagy tu dá sú G.R.S.
Mead ír le Orpheus címû mû vé ben. Az Egyet len Lé te zõ -
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nek a „Ki mond ha tat lan Há rom szo ro san Is me ret len Sö tét -
ség” ne vet ad ták.

Az orfeuszi te o ló gia sze rint min den do log egy ha tal mas prin cí pi -
um tól szár ma zik, amely nek az em be ri fo gal mak os to ba sá ga és sze -
gény sé ge sze rint ne vet adunk, ho lott tel jes ség gel ki mond ha tat lan, és
az egyip to mi ak val lá sos nyel ve ze té ben „a há rom szo ro san is me ret len
sö tét ség”, ame lyet szem lél ve min den tu dás tu dat lan ság gá ol vad. 

Et tõl szár ma zik az „Õsi Há rom ság”, az Egye te mes Jó,
az Egye te mes Lé lek, és az Egye te mes Elme, va gyis a
logoszi Hár mas ság. Mead így ír róla:

Az elsõ Há rom ság, ami meg nyil vá nít ha tó az ér te lem szá má ra,
csu pán vissz fé nye vagy he lyet te sí tõ je a Meg nyil vá nít ha tat lan nak, és
hiposztáziái:

a) a jó, ami lé nye gen fe lü li,
b) a Lé lek (a vi lág lé lek), ami ön ma gá tól ere dõ lé nyeg,
c) az Ér te lem (vagy Elme), ami oszt ha tat lan moz du lat lan lé nyeg.

Ezt kö ve ti a mind lej jebb szál ló há rom sá gok so ro za ta,
ame lyek mind csök ke nõ mér ték ben mu tat ják az elsõ jel -
leg ze tes sé ge it, és vé gül az em ber, aki ben po ten ci á li san ben -
ne van a vi lág összes sé ge és lé nye ge... „Az em be rek és is te nek
faja azo nos” (mond ja Pindarosz, aki pythagoreánus volt, és
akit Sz. Ke le men idéz a Stromatában)...Ezért az tán az em bert
mik ro koz mosz nak, kis vi lág nak ne vez ték, meg kü lön böz te té sül
a vi lág egye tem tõl, a nagy vi lág tól (mak ro koz mosz).

Az em ber ben meg van a „nous” vagy iga zi ér te lem, a
„logosz”, vagy ra ci o ná lis ér te lem és az „alogosz”, vagy ir -
ra ci o ná lis ér te lem. A két utób bi megint há rom sá got ké pez
és így áll elõ a bo nyo lul tabb he tes fel osz tás. Az em ber nek
is há rom tes te van e ta ní tás sze rint, a fi zi kai és a fi nom tes -
te, va la mint a fény lõ tes te, az augoeides, ami:
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A ka u zá lis tes te vagy karmikus öl tö zé ke a lé lek nek, amely ben fel -
hal mo zó dik sor sa, job ban mond va min den el múlt oko zás mag va. Ez
a fo nál-lé lek, ahogy gyak ran ne ve zik, az a test, ame lyik az egyik szü -
le tés bõl a má sik ba át megy.

Ami pe dig az új ra szü le tést il le ti:

Az or phe u szi misz ti ku sok, akár csak min den or szág min den misz -
té ri u má nak hí vei, hit tek az új ra szü le tés ben.

Mead ezt bõ sé ges pél dák kal bi zo nyít ja és ki mu tat ja,
hogy Pla tón, Empedoklesz, Püthagorasz és má sok is mind 
ta ní tot ták. Az em ber csak eré nyes ség ré vén sza ba dul hat
meg az élet ke re ké bõl.

Taylor, Plotinus vá lo ga tott mû vei-hez írt jegy ze te i ben,
Damasciust idé zi Pla tón nak az Egy fö löt ti Egy rõl, a meg -
nyil vá nu lat lan lét rõl szó ló ta ní tá sát il le tõ en:

Pla tón ta lán az egyen, mint köz ve tí tõn át az egy fö löt ti ki mond ha -
tat lan hoz ve zet ben nün ket, ami rõl most szó van. ... Azt, ami az egy fö -
lött van, tel jes csön des ség ben kell imád ni... Az egy ön ma gá tól akar
lé tez ni, nem más tól; az egy fö löt ti Is me ret len azon ban tel jes ség gel ki -
mond ha tat lan, és el is mer jük róla, hogy sem is mer jük, sem nem is mer -
jük, ha nem is me ret len ség-fö löt ti. A hoz zá való kö zel ség el ho má lyo sít-
ja az egyet; mert mi vel kö zel van az óri á si prin cí pi um hoz – ha sza bad
így mon da nunk –, az iga zán misz ti kus csönd bel sõ szen té lyé ben ma -
rad... Az elsõ fö löt te van az egy nek és min den do log nak, lé vén egy sze -
rûbb, mint bár mi egyéb.

A püthagoraszi, pla tó ni és újplatonikus is ko lá nak
annyi kö zös vo ná sa van a hin du és budd his ta gon do lat vi -
lág gal, hogy egy for rás ból szár ma zá suk egé szen nyil ván va -
ló. R. Garbe Die Samkhya Philosophie címû mû vé ben sok
ilyen vo nást so rol fel, ame lye ket a kö vet ke zõ kép pen össze -
gez he tünk:
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A leg meg le põbb a ha son ló ság, sõt azo nos ság az Upani-
sádok és az eleusisi is ko la ta ní tá sá ban az Egy rõl. Xeno-
phanes Is ten és a vi lág egy sé gét és az Egy vál to zat lan sá gát
ta ní tot ta – és még in kább Parmenides, aki azt val lot ta,
hogy a va ló ság csak a nem szü le tett, el pusz tít ha tat lan és
min de nütt je len lé võ Egy nek sa ját ja; míg min den ami sok -
fé le és vál to zó, az csu pán lát szat. Azt is ta ní tot ta, hogy lé te -
zés és gon dol ko dás ugyan az. Ezek a ta ní tá sok tel je sen
meg egyez nek az Upanisádokkal és a be lõ lük ki fej lõ dött
vedánta fi lo zó fia lé nye gé vel. Még elõbb azon ban, már
Thales ta ní tá sa, hogy min den lé te zõ a víz bõl szár ma zott,
azo nos a védai tan nal, hogy a vi lág víz bõl állt elõ. Ké sõbb
Anaximander azt hir det te, hogy minden nek alap ja (arch) 
egy örök, vég te len és meg ha tá roz ha tat lan Do log, ami bõl a
ha tá ro zott dol gok szár maz nak, és amely be vissza is tér -
nek, és ez a föl te vés azo nos a szánkhya böl cse let alap já ul
szol gá ló föl te vés sel, amely sze rint a vi lág anya gi ré sze
prakritibõl állt elõ. Sõt a hí res mon dás: panta rei („panta
rei”: min den mo zog), szin tén a szánkhya jel lem zõ né ze tét
fe je zi ki, amely sze rint a há rom guna ál lan dó te vé keny sé ge 
foly tán min den do log foly ton vál to zik. Empedokles el mé -
le tei a lé lek ván dor lás ról és a fej lõ dés rõl jó for mán szin tén
azo no sak a szánkhya el vek kel, az az el mé le te pe dig, hogy
sem mi sem jö het lét re, ami ne lé tez nék már elõ re, tel je sen
azo nos egy jel leg ze tes szánkhya ta ní tás sal.

Mind Anaxagorasz, mind Démokritosz sok egye zõ vo -
nást mu tat, ki vált az utób bi né ze te az is te nek rõl és hely ze -
tük rõl, és ugyan ez áll, kü lö nö sen egy né hány fur csa rész let
te kin te té ben Epikurosra is. A leg na gyobb és leg gya ko ribb
egye zé se ket azon ban a Püthagorasz ta ní tá sa i ban ta lál juk,
ta nok és bi zo nyí tá sa ik te kin te té ben egy aránt, és ezt az zal
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ma gya ráz zák, hogy Püthagorasz járt In di á ban és ott ta nul -
ta böl cse le tét, amint ezt a ha gyo mány is meg erõ sí ti. A ké -
sõb bi szá za dok ban sa já to san szánkhya és budd his ta tano-
kat ta lá lunk a gnosz ti ku sok nál. Igen vi lá go san mu tat ja ezt 
egy idé zet Lassen-tõl, Garbe mû vé bõl:

A budd hiz mus ál ta lá ban vi lá go san meg kü lön böz te ti egy más tól a
Szel le met és a Fényt és nem te kin ti az utób bit je len ték te len nek, ta lá -
lunk azon ban kö zöt tük olyan né ze tet is a Fény rõl, amely kö ze li ro ko -
na a gnosz ti ku so ké nak.

Esze rint a Fény a Szel lem nek anyag ban való meg nyil vá nu lá sa, a
Fény be öl tö zött ér tel mes lény kap cso lat ba ke rül az anyag gal, ami ben
a Fény könnyen csök ken het, sõt egé szen el is ho má lyo sod hat, és ez
eset ben az ér tel mes Lény tel jes ön tu dat lan ság ba me rül. A leg ma ga -
sabb Ér te lem rõl azt tart ják, hogy az sem Fény, sem Nem-Fény, sem
Sö tét ség, sem Nem-Sötétség, ami vel mind ezek a ki fe je zé sek az Ér te -
lem nek a Fény hez való vi szo nyát jel zik, ho lott az utób bi kez det ben
min den ilyen kap cso lat nél kül való volt, ké sõbb azon ban ma gá ban
fog lal ja az Ér tel met, és köz ve tí ti kap cso la tát az anyag gal. Eb bõl kö -
vet ke zik, hogy a budd his ta né zet a leg ma ga sabb Ér te lem nek tu laj do -
nít ja azt a ké pes sé get, hogy sa ját ma gá tól fényt hoz zon lét re. Eb ben a
te kin tet ben is meg van az egye zés a budd hiz mus és a gnosz ti ciz mus kö -
zött.

Garbe itt ki fej ti azt is, hogy a jel zett vo ná sok te kin te té -
ben sok kal na gyobb az egye zés a Szánkhyával, mint a
budd hiz mus sal, mi vel a Szel lem és a Fény vi szo nyát il le tõ
né ze tek a budd hiz mus ké sõi haj tá sai, nem pe dig alap ve tõ
ta ní tá sai, a Szánkhya vi szont vi lá go san és pon to san ál lít ja,
hogy a Szel lem az Fény. Még ké sõbb egé szen vi lá go san
látható a Szánkhya ha tás a neoplatonikus írá sok ban a Lo-
goszról, va gyis az Igé rõl szó ló ta ní tás, ha nem is Szánkhya
ere de tû, még rész le te i ben is mu tat ja, hogy In di á ból ke rült
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át, a „vach”, va gyis az Is te ni Szó fo gal ma pe dig elõ ke lõ sze -
re pet ját szik a brah ma niz mus rend sze ré ben.

A gnosz ti ku sok kal és neoplatonikusokkal egy ide jû ke -
resz tény val lás ban is min den ne héz ség nél kül ki mu tat hat -
juk azo kat az alap ve tõ ta ní tá so kat, ame lyek kel ed dig meg-
is mer ked tünk. A hár mas Logosz a Szent há rom ság ké pét
vi se li, az elsõ Logosz min den lét for rá sa, az Atya, a ket tõs
ter mé sze tû má so dik Logosz a Fiú, az Is ten-em ber, a har -
ma dik, a te rem tõ Elme, a Szent lé lek, aki a ká osz vi zei fö -
lött le beg ve lét re hoz ta a vi lá go kat. Az tán kö vet ke zik „a
hét is te ni Szel lem” (Jel. IV. 5) és az an gya lok és ark an gya -
lok so ka sá ga. Az Egyet len Lé te zõ re, amit ku ta tás sal nem
le het meg ta lál ni, amely tõl min den szár ma zik, és aho vá
min den vissza tér, ke vés az uta lás, de az Egy ház nagy dok -
to rai min dig ál lít ják a fel fog ha tat lan, vég te len, meg mér -
he tet len is ten sé get, amely így szük ség kép pen csak egy és
oszt ha tat lan le het. Az em ber az Is ten kép más ára van te -
remt ve (Ge ne zis, I. 26, 27), kö vet ke zés kép pen hár mas ter -
mé sze tû: szel lem bõl, lé lek bõl és test bõl áll, (I. Thess. V.
23.), Is ten la kó he lye (Efez. II. 22), Is ten temp lo ma (I. Kor.
III. 16), a Szent lé lek temp lo ma (I. Kor.VI.19.) és mind -
ezek a ki fe je zé sek a hin du ta ní tá so kat vissz han goz zák. 

Az új ra szü le tés ta nát az Új szö vet ség in kább ter mé sze tes -
nek ve szi, mint ta nít ja. Jé zus Ke resz te lõ Já nos ról ki je len -
ti, hogy az Il lés, „aki el jö ven dõ vala” (Máté XI. 14), ez zel
Malachiás pró fé ta sza va i ra utal: „El kül döm hoz zá tok Il lés
pró fé tát” (Malachiás, IV. 5.). Az tán, ami kor meg kér dez ték
erre a jö ven dö lés re vo nat ko zó an, azt fe lel te: „Il lés el jött
már, de nem is mer ték fel õt”, (Máté, XVII. 12). A ta nít vá -
nyok is ter mé sze tes nek ta lál ták az új ra szü le tést, ami kor
azt kér dez ték Jé zus tól, hogy a vak ság va jon az em ber bû -
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ne i nek bün te té se-e, és Jé zus vá la szá ban nem ve tet te el a
szü le tés elõt ti bû nö zés le he tõ sé gét, csak a szó ban for gó
egy eset re zár ta ki, mint a vak ság okát (Já nos, IX. 1-13). 

Fel tû nõ ki je len té sét ar ról, aki di a dal mas ko dik és osz -
lop lesz az Is ten temp lo má ban, és ab ból soha töb bé ki nem
megy (Je le né sek, III. 12.), úgy ma gya ráz zák, hogy az az új -
ra szü le té sek tõl való meg sza ba du lást je len ti. Az egy ház -
atyák írá sa i ból igen jól bi zo nyít ha tó az ál ta lá nos hit az
új ra szü le tés ben, né há nyan ugyan azt ál lít ják, hogy csak a
lé lek nek szü le tés elõt ti lé te zé sét ta ní tot ták, de a bi zo nyí té -
kok sze rin tem nem ezt a né ze tet iga zol ják.

Az er köl csi ta ní tá sok egye zé se nem ke vés bé szem be szö -
kõ, mint a vi lág ról való fo gal mak egye zé se, és azok ta pasz -
ta la tai, akik a test bör tö né bõl a ma ga sabb sí kok sza bad-
ságába emel ked tek. Vi lá gos, hogy az ere de ti ta ní tá so kat
bi zo nyos sze mé lyek õriz ték, akik is ko lák ban ta ní tot ták, és 
ta nít vá nya ik nak to vább ad ták azo kat. Ezen is ko lák és sza -
bá lya ik azo nos sá ga nyil ván va ló an ki tû nik az er köl csi ta ní -
tá sok ból, a ta nít vá nyok kal szem ben tá masz tott kö ve tel-
ményekbõl és a men tá lis és spi ri tu á lis tu dat ál la po tok ból,
ame lyek re föl emel ked tek. A Tao Te King éle sen meg kü -
lön böz te ti egy más tól a tanulmányozók típusait:

A leg ma ga sabb osz tá lyú ta nu lók, ha a Taoról hal la nak, ko mo lyan 
át ül te tik a gya kor lat ba. A kö zép sõ osz tá lyú ak, ami kor hal la nak róla,
néha meg tart ják, néha el fe lej tik. Az alsó osz tály ba tar to zók, ami kor
hal la nak róla, han go san ka cag nak raj ta. 

(Sacred Books of the East XXXIX. 1.)

Ugyan ott ezt ol vas suk:

A bölcs a sa ját sze mé lyé re gon dol utol já ra, és még is az elsõ he lyen
áll, úgy ke ze li sze mé lyét, mint ha ide gen len ne, és sze mé lye még is meg -
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ma rad. Nem azért van-e ez, mert nin cse nek sze mé lyes és ma gán cél jai, 
és ezért az ilyen cé lok meg va ló sul nak? (VII. 2.) 

Men tes a fel tûn ni vá gyás tól, és ezért ra gyog, ön ma gát nem tol ja
elõ tér be, te hát ki tû nik, nem kér ke dik, te hát el is me rik ér de me it: nem
ön elé gült, ezért el is me rik fel sõbb sé gét. Ép pen, mert nem tö rek szik elõ -
re, nem tud sen ki a vi lá gon lé pést tar ta ni vele. (XX. 2.) 

Nincs na gyobb bûn, mint az am bí ció, nincs na gyobb baj, mint az
elé ge det len ség a sors sal, nincs na gyobb hiba, mint ha kap ni aka runk.

(XLVI. 2.) 
Akik jók (hoz zám), azok hoz jó va gyok, és akik nem jók hoz zám,

azok hoz is jó va gyok, és így min den ki jóvá vá lik. Akik õszin ték hoz -
zám, azok hoz õszin te va gyok, akik nem õszin ték, azok hoz is õszin te
va gyok, és így min den ki õszin té vé vá lik. (XLIX. 1.) 

Aki ben bõ sé ge sen meg van nak a Tao tu laj don sá gai, az olyan, mint 
a gyer mek. Mér ges ro va rok meg nem csí pik, vad ál lat ok el nem ra gad -
ják, ra ga do zó ma da rak le nem csap nak re á ja. (LV. 1.) 

Van há rom ér té kes do log, ami hez ra gasz ko dom. Az elsõ a jó ság, a
má so dik a mér ték le tes ség, a har ma dik a sze rény ség... A jó ság egész bi -
zo nyo san gyõz, még a csa tá ban is, és szi lár dan áll ja he lyét. Az Ég úgy
men ti meg a jó sá gos em bert, hogy a sa ját jó sá ga védi meg õt.

(LXII. 2, 4.)

A hin duk kö zött vol tak vá lo ga tott tu dó sok, aki ket a
Guru mél tó nak ta lált arra, hogy kü lön kö zöl je ve lük a tit -
kos ta ní tá so kat. A he lyes élet mód ál ta lá nos sza bá lya it pe -
dig a Manu Tör vé nye i bõl, az Upanisádok-ból, a Mahábhára-
tá-ból és más ha son ló mû vek bõl is mer het jük meg.

Mond ja azt, ami igaz, mond ja azt, ami jól esõ, ne mond jon soha ki 
kel le met len igaz sá go kat, sem kel le mes ha zug sá go kat, ez az örök tör -
vény.  (Manu, IV. l38.) 

Nem okoz va fáj dal mat sem mi ne mû te remt mény nek, gyûjt sön las -
san ként spi ri tu á lis ér de me ket. (IV. 238.) 
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A két szer-szü le tet tet, aki soha egy csöp pet sem volt ve sze del mes a
te rem tett lé nyek re, nem fe nye ge ti sem mi fé le ve sze de lem se hon nan, mi -
u tán el hagy ta tes tét.  (VI. 40.) 

Vi sel je el tü re lem mel a ke mény sza va kat, és ne vál jék sen ki nek el -
len sé gé vé (mu lan dó) tes te mi att. A ha rag vó em ber nek ne fe lel jen ha -
rag gal, áld ja azo kat, akik õt át koz zák.  (VI. 47, 48.)

 Meg sza ba dul va a szen ve dély tõl, a fé le lem tõl és a ha rag tól, én re -
ám gon dol va, me ne dé ket ben nem ta lál va, a böl cses ség tü zé ben meg -
tisz tul va, so kan be lép tek már az én lé nyem be.

 (Bhagavad Gitá, IV. 10.) 
Nagy öröm vár arra a jó gi ra, aki nek el mé je bé kés, szen ve dély-ter -

mé sze te meg nyu go dott, aki bûn te len, és ter mé sze te az Örök ké va ló ét
tük rö zi.  (VI.27.) 

Aki sem mi lé te zõ vel szem ben sem vi sel te tik rossz in du lat tal, kö -
nyö rü le tes, ba rát sá gos, sza bad és ön zet len, fáj da lom ban és öröm ben
egyen sú lyo zott és meg bo csá tó. Min dig elé ge dett, ön fe gye lem ál tal har -
mó ni á ban van, ha tá ro zott, el mé jét és ér tel mét Ne kem ajánl ja, az hí -
vem, ked ves Én ne kem.  (XII.13,14.)

A Budd ha kö rül ott ta lál juk Arhatjait, akik nek tit kos
ta ní tá so kat adott, nyil vá nos ság ra pe dig ilyes mit ho zott:

A bölcs em ber ko moly ság gal, eré nyes ség gel és tisz ta ság gal szi ge tet
épít ma gá nak, amit sem mi fé le ára dat el nem sö pör het 

(Udánavarga, IV. 5.) 
A bölcs em ber e vi lág ban ki tart a hit és a böl cses ség mel lett, ezek az

õ leg na gyobb kin csei, min den egyéb kin cset el vet ma gá tól. (Uo. X. 9.) 
Aki rossz in du lat tal van a rossz in du la tú ak iránt, so ha sem tisz tul

meg, aki azon ban nem érez rossz in du la tot, meg bé kél te ti azo kat, akik
gyû löl nek, mi vel a gyû lö let nyo mo rú sá got hoz az em be rek re, a bölcs
em ber nem is mer gyû lö le tet. (Uo. XIII. 12.)

 Gyõzd le a ha ra got az zal, hogy nem kelsz ha rag ra, gyõzd le jó val
a rosszat, gyõzd le bõ ke zû ség gel a fös vény sé get, gyõzd le igaz ság gal a
ha zug sá got.” (Uo. XX. 18.)
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A zoroasztriánusok azt ta nít ják, hogy di csõ ít se Ahura-
Maz dát, az tán pe dig:

Ami szép, tisz ta, hal ha tat lan, ra gyo gó, az mind jó. Tisz tel jük a jó
szel le me ket, a jó ki rály sá got, a jó tör vényt, a jó böl cses sé get. 

(Yasna, XXXVII.) 
Elé ge dett ség, ál dás, ár tat lan ság és a tisz ták böl cses sé ge árad jon

erre a ház ra. (Yasna, LIX.) 
A tisz ta ság a leg fõbb jó. A bol dog ság az osz tály ré sze an nak, aki

leg tisz tább a tisz ta ság ban (Ashem-vohu). Min den jó gon do la tot, szót
és cse le ke de tet tu dás sal al ko tunk. A rossz gon do la to kat, sza va kat és
cse le ke de te ket tu dás nél kül al kot juk. (Mispa Kumata.)

A zsi dók nál meg vol tak a pró fé tai is ko lák és a Kab ba la,
az exoterikus köny vek ben pe dig ott ta lál juk az el fo ga dott
er köl csi ta ní tá so kat:

Ki megy föl az Úr nak he gyé re, és ki áll meg az õ szent he lyén? Az,
aki nek keze és szí ve tisz ta: aki nek lel ke nem duz zadt föl a hi ú ság tól,
aki nem es kü dött ha mi san. (Zsol tá rok, XXIV. 3, 4.) 

Mi mást kí ván tõ led az Úr, mint hogy cse le ked jél igaz sá go san, és
légy kö nyö rü le tes és alá za tos a Te Is te ned elõtt? (Mikeás, VI. 8.) 

Az igaz mon dó száj örök, de a ha zug nyelv csak a pil la na té. 
(Pél da be szé dek, XII. 19.) 

Nem azért fo gad tam-e böj töt, hogy meg ol doz zam a go nosz ság kö -
te lé két, hogy le ve gyem a sú lyos ter he ket, hogy az el nyo mot tak sza ba -
don jár has sa nak, és hogy min den igát le ráz za tok? Nem azért-e, hogy
meg oszd ke nye re det az éhe zõk kel, hogy a ki ta szí tot ta kat há zad ba fo -
gadd, hogy fel ru házd a me zí te lent, és hogy sa ját hú sod tól el ne rej tõz -
köd jél?  (Ézsa i ás, LVIII. 6, 7.)

A ke resz tény Ta ní tó is meg ad ta tit kos uta sí tá sa it ta nít -
vá nya i nak, (Máté, XIII. 10-17.) az tán így ta ní tot ta õket:

Ne ad já tok azt, ami szent, a ku tyák nak, se drá ga gyön gyöt ne ves -
se tek a disz nók elé.  (Máté, VII. 6.)
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Nyil vá nos ta ní tá sa i ból pe dig a Hegyibeszédre uta lunk,
to váb bá olya nok ra, mint az aláb bi ak:

Én mon dom nek tek, sze res sé tek el len sé ge i te ket, áld já tok azo kat,
akik ti te ket át koz nak, jót te gye tek azok kal, akik gyû löl nek ti te ket, és
imád koz za tok azo kért, akik...és ül döz nek ti te ket... Le gye tek te hát tö -
ké le te sek, mi ként a ti mennyei Atyá tok tö ké le tes.  (Máté, V. 44, 48.) 

Aki meg ta lál ja az õ éle tét, el vesz ti azt, aki pe dig el ve szí ti az õ éle -
tét én mi at tam, meg ta lál ja azt.  (X. 39.) 

Aki meg aláz za ma gát, mint ez a kis gyer mek, az a leg na gyobb a
mennyek or szá gá ban.  (XVIII. 4.) 

A Szel lem gyü möl cse sze re tet, öröm, béke, hosszú tû rés, sze líd ség,
jó ság, hit, alá za tos ság, mér ték le tes ség: az ilyen em ber el len nincs tör -
vény.  (Gal. V. 22, 23.) 

Sze res sük egy mást, mert a sze re tet Is ten tõl való, és min den ki, aki
sze ret, Is ten tõl szü le tett és is me ri Is tent.  (Já nos, IV. 7.)

A gö rö gök szá má ra a püthagoreuszi is ko la és az
újplatonikusok tar tot ták meg a ha gyo mányt: tud juk, hogy 
Püthagorasz In di á ban sze rez te tu dá sa egy ré szét, Pla tónt
pe dig Egyip tom is ko lá i ban ta ní tot ták és avat ták be. A gö -
rög is ko lák ról pon to sabb ér te sü lé se ink van nak, mint a
töb bi rõl, a püthagoreusoknál vol tak fo ga dal mat tett ta nít -
vá nyok és kül sõ rend sza bály ok, a bel sõ kör tag jai pe dig az
öt pró ba év alatt há rom fo ko za ton men tek át. A rész le te ket
Mead Orpheus-ában ta lál juk meg. A kül sõ rend sza bá lyo kat 
így írja le:

Elõ ször is, tel je sen Is ten nek kell ad nunk ma gun kat. Ami kor
imád ko zunk, ne kér jünk soha va la mi kü lö nös ke gyet, és le gyünk meg -
gyõ zõd ve ar ról, hogy min dent meg ka punk, ami he lyes és jó, és az Is ten 
böl cses sé ge sze rint való, és nincs alá vet ve a mi sa ját önzõ vá gya ink -
nak.  (Diod. Sic. IX. 41.) 
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Csak az erénnyel éri el az em ber a bol dog sá got, ez pe dig az ér tel -
mes lé nyek ki vált sá ga.  (Hippodamus: De Felicitate, II.) 

Ön ma gá ban, sa ját ter mé sze té tõl, az em ber sem nem jó, sem nem
bol dog, de az igaz ta ní tás ré vén azzá le het.  (Uo.)

 A fiúi ke gye let a leg szen tebb kö te les ség. Is ten ál dá sát áraszt ja
arra, aki be csü li és tisz te li nap jai szer zõ jét – mond ja Pampelus.

 (De parentibus) 
A szü lõk irán ti há lát lan ság a leg na gyobb bûn – mond ja Perik-

tione, Pla tón ál lí tó la gos any ja. 
Fel tû nõ az összes püthagoreus írá sok tisz ta sá ga és fi nom sá ga. A

szü zes ség re és a há zas ság ra vo nat ko zó el ve ik a le he tõ leg tisz táb bak. A 
nagy ta ní tó min dig a szü zes sé get és a mér ték le tes sé get ajánl ja, de
ugyan ak kor úgy ren del ke zik, hogy a há zas tár sak le gye nek elõ ször
szü lõk ké, mi e lõtt a tel jes ön meg tar tóz ta tást el kez de nék, még pe dig ab -
ból a cél ból, hogy a szent élet foly ta tá sá ra és a Szent Tu do mány to -
vább vi te lé re al kal mas gyer me kek meg fe le lõ kö rül mé nyek be szüles-
senek.  (Iamblichus, Vit. Püthag.) 

Ez pe dig rop pant ér de kes, mert pon to san ugyan ezt írja
elõ a nagy in di ai kó dex, a Mávana Dharma Sásztra. A há -
zas ság tö rést a leg szi go rúb ban el ítél ték. Sõt, az asszony nak 
a le he tõ leg gyön gé debb bá nás mó dot biz to sí tot ták fér je ré -
szé rõl, hi szen „az Is te nek elõtt” tár sul vette magának.

A há zas ság nem ál la ti egye sü lés volt, ha nem szel le mi
kö te lék. Ezért a fe le ség nek is job ban kel lett sze ret nie urát,
mint ön ma gát és min den ben alá za tos nak és en ge del mes -
nek kel lett len nie. Ér de kes meg fi gyel nünk, hogy a régi
Gö rög or szág leg szebb nõi jel le mei mind a Püthagorasz is -
ko lá já ban for má lód tak, és ugyan ez áll a fér fi ak ra is. Az
óko ri írók mind meg egyez nek ab ban, hogy ez a rend nem -
csak a leg tisz tább élet és ér zel mek legmagasabbrendû pél -
dá it hoz ta lét re, ha nem pá rat la nul egy sze rû mo dort, tapin- 
ta tot és ér dek lõ dést a ko moly dol gok iránt. Ezt még a ke -
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resz tény írók is el is mer ték. (lásd Justin, XX. 4.) Az is ko -
lán be lül az igaz ság esz mé je irá nyí tot ta cse le ke de te i ket, de 
egy más hoz való vi szo nyuk ban a leg szi go rúbb to le ran cia
és együtt ér zés volt kö te le zõ. Polus azt ta ní tot ta, hogy az
igaz sá gos ság min den erény alap ja: 

Az igaz sá gos ság tart ja fenn a bé két és az egyen súlyt a lé lek ben; õ a
jó rend any ja min den kö zös ség ben, õ hoz bé kes sé get a férj és a fe le ség
vi szo nyá ba, õ te remt sze re te tet az úr és szol gá ja kö zött...

A püthagoreus szá má ra az adott szó szent volt. És vé gül, él jen az
em ber min dig úgy, hogy ké szen le gyen a ha lál ra.”

 (Hippolitus: Philos. VI.)

Igen ér de kes az eré nyek rõl való fel fo gás a neo-pla to ni -
kus is ko lá ban, ahol vi lá go san meg kü lön böz te tik egy más -
tól az er köl csöt és a spi ri tu á lis fej lõ dést. Plotinus így fe je zi
ezt ki: „Ne arra tö re ked jünk, hogy bûn te le nek le gyünk,
ha nem hogy Is te nek”. A leg al só fok az volt, hogy a „kö zös -
sé gi eré nyek” el sa já tí tá sá val bûn te le nek ké vál ja nak; ezek
ré vén az em ber vi sel ke dé se tö ké le tes lett, mert az ér te lem
irá nyí tot ta és éke sí tet te az ir ra ci o ná lis ter mé sze tet. Ezek
fö lött vol tak a ka tar ti kus eré nyek, ame lyek a lel ket a nem -
zés kö te lé kei fölé emel ték, a theoretikusak, ame lyek nála
ma ga sabb lé nyek kö ré be emel ték, és a paradigmatikusak,
ame lyek az iga zi lét tu dá sát ad ták meg neki:

Az, aki a prak ti kus eré nyek sze rint cse lek szik, ér de mes em ber, de
aki a ka tar ti ku sak sze rint cse lek szik, dé mo ni em ber vagy jó dé mon.3

33

 
Aki csak az in tel lek tu á lis eré nyek sze rint cse lek szik, az olyan mint
egy is ten. Aki azon ban a paradigmatikus eré nyek sze rint cse lek szik,
az az Is te nek Aty ja.
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A ta nít vá nyo kat meg ta ní tot ták a kü lön fé le mó dok ra,
ame lye ken tes tük bõl ki tud tak emel ked ni ma ga sabb ré gi -
ók ba. Amint a fû szá lat ki húz zák hü ve lyé bõl, úgy kel lett a
bel sõ em ber nek is ki von nia ma gát tes ti hü ve lyé bõl.4 

Ami a hin duk nál a „fény test” vagy a „ra gyo gó test”, az
meg van a neoplatonistáknál is, és az em ber eb ben emel ke -
dik magasabbrendû Énje meg ke re sé sé re:

Sem a szem mel, sem a be széd del meg nem ra gad ha tó, sem a töb bi
ér zék kel, sem az ön meg tar tóz ta tás sal, sem pe dig val lá sos szer tar tá -
sok kal; a de rült böl cses ség, a tisz ta lé nyeg út ján lát hat juk csak meg
me di tá ci ó ban az osz tat lan Egyet. Ezt a ben sõ Ént az elme ál tal fog juk 
meg is mer ni, amely ben ben ne al szik az öt fé le élet. Min den te remt mény 
el mé jét ez az élet töl ti el; eb ben, ha meg tisz tult, meg nyil vá nul az Én. 

(Mundakopanishad, III. II. 8, 9.)

Csak ak kor emel ked het az em ber azok ba a ma gas sá gok -
ba, ahol már nincs kü lön ál lás, ahol „meg szûn tek a szfé rák”.
Mead Taylor Plotinus-ához írt be ve ze té sé ben idé zi Ploti-
nustól egy ilyen szfé ra le írá sát, ami nyil ván a hin duk
„turijája”:

Õk lát nak min den dol got, nem csak a te rem tet te ket, ha nem azo kat
is, ame lyek ben a lé nyeg fog lal ta tik. És meg lát ják ön ma gu kat má sok -
ban. Mert ott min den do log át lát szó; és sem mi sem sö tét, vagy el len ál -
ló, ha nem min den min den ki szá má ra be lül rõl is, és át meg át is lát-
ható. Mert a fény min de nütt a fénnyel ta lál ko zik; mi vel min den do log 
min den dol got ma gá ban fog lal, és min den dol got meg lát a má sik ban
is. Úgy hogy min den do log min de nütt van és min den min den. Ha son -
ló kép pen min den do log min den más do log is. És a ra gyo gás vég te len
ott. Mert ott min den do log nagy, még az is nagy, ami ki csiny. A nap is, 
amely ott van, egyút tal min den csil lag; és vi szont, min den csil lag, a
nap is, és min den egyéb csil lag. Mind egyik ben egy-egy más tu laj don -
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ság ural ko dik, de még is min den do log lát ha tó mind egyik ben. Ha son -
ló kép pen tisz ta ott a moz gás is; mert ott a moz gást nem za var ja egy a
moz gó tól kü lön ál ló moz ga tó.

A le írás szük ség kép pen rossz, mert ez a ré gió ha lan dó
nyel ven le ír ha tat lan, de még egy ilyen le írást is csak olyan
em ber ad ha tott, aki nek a sze me már nyit va volt.

Egész kö te te ket le het ne meg töl te ni a vi lág val lá sa i nak
ha son ló sá ga i val; a fen ti hi á nyos meg ál la pí tá sok is ele gen -
dõk azon ban a te o zó fia ta nul má nyo zá sá hoz, ahol fris seb -
ben és tel je seb ben ta lál juk meg azo kat az õs ré gi igazságo-
kat, ame lyek bõl a vi lág min dig is táp lál ko zott. Mind ezek a 
ha son ló sá gok egyet len for rás ra utal nak, ez pe dig a Nagy
Fe hér Pá holy Test vé ri sé ge, a Be ava tot tak hi e rar chi á ja,
akik az em be ri ség fej lõ dé sét ve ze tik és vi gyáz zák, akik
eze ket az igaz sá go kat sér tet le nül meg õriz ték, és akik idõn -
ként, ami kor szük sé ges, újra föl idé zik azo kat az em be rek
em lé ke ze té ben. Más vi lá gok ról, ré geb bi em be ri ség so ra i -
ból jöt tek õk se gít sé günk re, mi u tán egy – a mi enk hez ha -
son lít ha tó – fej lõ dé si fo lya mat ban el ér ték tökéletességü-
ket. Ezt a fo lya ma tot ta lán job ban meg fog juk ér te ni, ha
be fe jez zük je len ta nul má nyun kat. A Be ava tot tak ad ták ezt 
a se gít sé get és eb ben ké sõbb sa ját em be ri sé günk vi rá gai is
köz re mû köd tek a leg ko ráb bi idõk tõl nap ja in kig. Most is
ta nít ják a tud ni vá gyó kat, meg mu tat va az utat és irá nyít va
ta nít vá nya ik lé pé se it; most is el ér he ti õket min den ki, aki
ke re si õket, ha ke zé ben a sze re tet és az oda adás fák lyá ját
vi szi és azért óhajt tud ni, hogy szol gál has son; még min dig 
fenn áll nak a régi sza bá lyok, még min dig le hull a le pel a
régi misz té ri u mok ról. Pá ho lyuk ka pu já nak két pil lé re a
sze re tet és a böl cses ség, és a szûk ka pun csak azok lép het -
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nek be, akik nek vál lá ról le hullt a vágyak és az önzések
terhe.

Ne héz fel adat áll elõt tünk, és a fi zi kai vi lág ból ki in dul -
va csak las san tu dunk föl ka pasz kod ni, azon ban so kat se -
gít het, ha a fej lõ dés ha tal mas fo lya mát ma dár táv lat ban
pillant juk meg, mi e lõtt meg kez de nénk rész le te sen ta nul -
má nyoz ni a kör nye zõ vi lá got. A Logosz, mi e lõtt a te rem -
tés meg kez dõd ne, el mé jé ben, esz me for má já ban, már lát ja
az egé szet, min den erõt, min den for mát, min dent, ami a
ki ala ku lás fo lya mán ob jek tív lét re fog kel ni. Meg von ja a
meg nyil vá nu lás kö rét, amely ben mû köd ni akar, és meg -
ha tá roz za ön ma gát, mint a vi lág egye te met él te tõ éle tet.
Ha meg fi gyel nénk, lát hat nánk, mint ala kul nak ki a kü -
lön bö zõ sû rû sé gû ré te gek, míg vé gül hét óri á si ré gió ke let -
ke zik, és ezek ben az ener gia köz pon tok ban az anyag ör-
vénylõ moz gás sal vá lasz tó dik szét mind ad dig, amíg vé get
nem ér a szét vá lasz tó dás és sû rû sö dés fo lya ma ta. Ak kor
az tán lát hat nánk a köz pon ti Na pot, a Logosz fi zi kai jel -
kép ét, és hét nagy boly gó lán cot, ame lyek mind egyi ke hét
boly gó ból áll. Ha pe dig fi gyel mün ket arra a boly gó-lánc ra
kor lá toz zuk, amely nek sa ját föl dünk is tag ja, lát hat nánk,
mint söp rik vé gig az élet hul lá mok, meg ala kít va a ter mé -
szet vi lá ga it, a há rom ele mi vi lá got, az ás vány-, a nö vény-,
az ál lat vi lá got és az em ber-vi lá got. Vé gül csu pán sa ját föl -
dünk re és kör nye ze té re kor lá toz va fi gyel mün ket, lát hat -
nánk az em be ri fej lõ dést, és azt, hogy ho gyan ala kít ja ki az
em ber tu da tát sok élet pe ri ó du son át. Ha pe dig egyet len
em ber re össz pon to sí ta nánk fi gyel mün ket, lát hat nánk,
hogy min den élet pe ri ó dus nak há rom sza ka sza van, hogy
mind egyi ket meg szeg he tet len tör vény kap csol ja hoz zá a
mö göt te lé võk höz, learat va ered mé nye it, és az elõt te lé -
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võk höz, el vet ve jö ven dõ ara tá suk mag ja it. Lát hat nánk,
hogy az em ber min den élet pe ri ó dus sal föl jebb emel ke dik,
ta pasz ta la ta it gya ra pít va, hogy min den pe ri ó dus föl jebb
eme li tisz ta ság ban, oda adás ban, ér te lem ben, hasz nos ság -
ban, míg vé gül ott áll, ahol mos ta ni Ta ní tói áll nak, és
meg fi zet he ti fi a ta labb testvéreinek az adósságot, amivel
azoknak tartozik.
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I. FEJEZET

A  FIZIKAI  VILÁG

Lát tuk, hogy a for rás, amely bõl a vi lág egye tem ki fej lõ -
dött, egy meg nyi lat ko zott is te ni lény, aki az Õsi Böl cses -
ség kor sze rû alak já ban a „Logosz” vagy „Szó” ne vet kap ja. 
Ez a gö rög fi lo zó fi á ból vett név tö ké le te sen ki fe je zi az õs -
ré gi gon do la tot, a Szót, amely a Csend ben el hang zott, a
Szó za tot, a Han got, amely a vi lá go kat élet re hív ta. Most a
szel lem-anyag fej lõ dé sét kell kö vet nünk, hogy meg ért hes -
sünk va la mit az anyag ter mé sze té bõl, amellyel a fi zi kai sí -
kon, va gyis a fi zi kai vi lág ban annyi dol gunk van. Mert a
fej lõ dés le he tõ sé ge azok ban a po ten ci á lis bel sõ erõk ben
nyug szik, ame lyek a fi zi kai vi lág szel lem-anya gá ba van -
nak ta kar va, be lé bur kol va, be le fog lal va. Az egész fej lõ dé si
fo lya mat ki bon ta ko zás, amely be lül rõl jön, ame lyet kí vül -
rõl ér tel mes lé nyek tá mo gat nak, akik a fej lõ dést vissza -
tart hat ják vagy si et tet he tik, azon ban az anyag tulajdonsá-
gait meg nem ha lad hat ják. Szük sé ges te hát, hogy le gyen
va la mi fo gal munk a vi lág lét re jöt té nek ezek rõl a ko rai fo -
ko za ta i ról, ha bár min den olyan kí sér let, ame lyik rész le te -
i be akar na bo csát koz ni, messze túl ve zet ne egy olyan ele mi 
ér te ke zés ha tá ra in, mint ami lyen ez. Meg kell te hát elé -
ged nünk egy egész felületes vázlattal.

Elõ jõ vén az Egyet len Lé te zõ mély sé ge i bõl, a gon do lat -
tal és em be ri szó val ki nem fe jez he tõ Egy bõl, egy Logosz

47



meg nyi lat ko zott Is ten né lesz az ál tal, hogy ön ma gá nak ha -
tá ro kat szab, hogy lé nyé nek ha tás kör ét ön ként kor lá toz za, 
és mi a latt te vé keny sé gé nek szfé rá it így meg ha tá roz ta, ki -
je lö li vi lág egye tem ének kül sõ ha tá ra it. Eze ken a ha tá ro -
kon be lül szü le tik a vi lág egye tem, itt fej lõ dik és itt enyé-
szik el: Õben ne él, mo zog és lé te zik. Anya ga a Logosz ki -
su gár zá sa, ere je és ener gi á ja az Õ élet fo lya ma, Õ min den
atom ban ben ne van, mert min dent át hat, min dent fenn -
tart és fej leszt. Õ a for rá sa és vége, oka és cél ja, köz pont ja
és ke rü le te a vi lág egye tem nek, mint biz tos ala pon, raj ta
épült fel a Min den ség, és ben ne lé leg zik, mint az Õ el ha tá -
rolt tér be li cse lek vé si köre. Min den ben meg ta lál ha tó és
min den Õben ne van. Ezt ta ní tot ták ne künk a meg nyi lat -
ko zott vi lá gok kez de té rõl az Õsi Bölcsesség ismerõi.

Ugyan eb bõl a for rás ból kap juk a ta ní tást a Logosz há -
rom fé le alak ban való ki bon ta ko zá sá ról. Az Elsõ Logosz a
lét gyö ke re, be lõ le jön a Má so dik, aki ket tõ sen, mint élet
és for ma nyi lat ko zik meg, az õsi ket tõs ség ben, amely a ter -
mé szet két pó lu sát ké pe zi, és ame lyek kö zött szö võ dik az
uni ver zum szö ve te, az élet és a for ma, a szel lem és az
anyag, a po zi tív és a ne ga tív, a cse lek vés és a be fo ga dás, a
vi lá gok aty ja és any ja. A har ma dik Logosz az Egye te mes
Ér te lem, amely ben min den õs tí pus for má já ban lé te zik, a
lé nyek for rá sa, õs for rá sa a ki ala ku ló ener gi á nak, kin cses -
kam ra, amely az összes for mák õs min tá it õrzi, ame lyek -
nek a vi lág egye tem fej lõ dé se fo lya mán az anyag al sóbb
fo ko za ta i ban meg kell szü let ni ük, és kell fej lõd ni ük. Ezek
a már el múlt vi lág egye te mek gyü möl csei, ered mé nyei,
amelyeket mag nak hoz tak át a mi világunkba.

A meg nyil vá nult szel lem és anyag min den vi lág egye -
tem ben vé ges mé re tû és mú lan dó. A szel lem és az anyag
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gyö ke re5 azon ban örök. Az anyag gyö ke rét egy mély gon -
dol ko zó sze rint a Logosz fá tyol for má já ban lát hat ja, amely 
az Egyet len Lé te zõ re, vagy hogy a régi el ne ve zést hasz nál -
juk, a Leg fõbb Brah man ra6 van vet ve. 

Ez a fá tyol az, ame lyet a Logosz meg nyil vá nu lás cél já -
ból föl vesz, amellyel Õ sa ját ma gá nak ha tá ro kat szab, és
ez zel le he tõ vé te szi a cse lek vést. Eb bõl dol goz za ki vi lág -
egye tem ének anya gát, amely nek meg ele ve ní tõ, ve ze tõ és
ural ko dó éle te Ön ma ga.7

Ar ról, ami a vi lág egye tem két leg ma ga sabb sík ján, a ha -
to di kon és a he te di ken tör té nik, csak köd sze rû ké pet al -
kot ha tunk ma gunk nak. A Logosz ener gi á ja elképzelhetet- 
le nül gyors kör for gás sal „lyu ka kat fúr a tér be”, ebbe az õs -
anyag ba és az õs anyag hár tyá já ba zárt élõ ör vény lés az el -
sõd le ges atom, ezek az ato mok és hal ma za ik, szét szó ród va
az egész vi lág egye tem ben, al kot ják a he te dik, va gyis a leg -
ma ga sabb sík összes al osz tá lya it.

A ha to dik sí kot azok nak az el sõd le ges ato mok nak
szám ta lan mil li ói ké pe zik, ame lyek sa ját sík juk sû rûbb
hal maz ál la po tá ban ör vény lõ moz gást hoz nak lét re, és ek -
kor az el sõd le ges atom a he te dik sík leg sû rûbb vál to za ta i -
val spi rá lis alak ban kö rül zár va a ha to dik sík atom já vá,
va gyis a leg fi no mabb szel lem-anyag egy sé gé vé vá lik. A
ha to dik sík nak ezek az atom jai és vég te len sok vál to za tuk
al kot ják a ha to dik sík szel lem-anya gá nak alsíkjait.
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5 Múlaprakriti
6 Parabrahman
7 Ezért „Mája Urá”-nak ne ve zik egyes ke le ti szent írá sok ban, mi -

vel Mája, va gyis a káp rá zat a for ma elve. Mú lan dó ter mé sze te és
ál lan dó át ala ku lá sai mi att a for mát il lu zó ri kus nak te kin tik, mi -
vel a for ma fáty lán át ki fe je zõ dõ élet a va ló ság.



A ha to dik sík atom ja sa ját sík já nak leg sû rûbb hal maz -
ál la po tá ban ugyan csak ör vény lõ for gás ba kezd, és ez a leg -
sû rûbb hal maz ál la pot tal ön ma gát mint egy kö rül sán col va
az ötö dik sí kon a szel lem-anyag leg fi no mabb egy sé gé vé,
va gyis az ötö dik sík atom já vá lesz. Az ötö dik sík nak ezek
az atom jai és kom bi ná ci ó ik pe dig az ötö dik sík szel -
lem-anya gá nak alsíkjait ké pe zik.

Ez a fo lya mat újra meg újra meg is mét lõ dik, és így jön
lét re egy más után a ne gye dik, har ma dik, má so dik és elsõ
sík szel lem-anya ga. Ez, anya gu kat te kint ve, a vi lág egye -
tem hét nagy sík ja vagy vi lá ga. Vi lá go sabb ké pet nyer he -
tünk ró luk ana ló gia út ján, ha meg ért jük sa ját fi zi kai
vi lá gunk szel lem-anya gá nak kü lön bö zõ mó do su lá sa it.8

Ezt a ki fe je zést: „szel lem-anyag”, szán dé ko san hasz -
náljuk. Ugyan is ez ma gá ban fog lal ja a tényt, hogy „holt”
anyag nem lé te zik, min den anyag élõ, a leg ki sebb ré szecs -
ké ben is élet van. Ezért mond ja a tu do mány egész he lye -
sen: nincs erõ anyag nél kül, nincs anyag erõ nél kül. Ez a
ket tõ az uni ver zum egész éle te tar ta má ra fel bont ha tat lan
kap cso lat ban van, és sem mi nem sza kít hat ja szét õket. Az
anyag for ma, és nincs for ma, amely ne fe jez ne ki éle tet. A
szel lem élet, és nincs élet, ame lyet for ma ne kor lá toz na.
Még maga a Logosz is, a leg ma ga sabb Úr, a meg nyi lat ko -
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8 A ta nul má nyo zó vi lá go sab ban meg ér ti az el gon do lást, ha az ötö -
dik sík atom ja i ra, mint átmára gon dol, a ne gye dik sík atom ja i ra,
mint buddhi anyag ba bur kolt átmára, a har ma dik sík atom ja i ra,
mint buddhi és manasz anyag ba bur kol tak ra, a má so dik sí kon lé -
võk re, mint buddhi, manasz és káma anyag ba bur kol tak ra, és vé -
gül a leg al sóbb ra, mint buddhi, manasz, káma és sthúla anyag ba
bur kolt átmára gon dol. Min den eset ben csak a leg kül sõbb ak tív,
azon ban a bel sõk ott van nak lá tens ál la pot ban, ké szen, hogy a fej -
lõ dés fel fe lé ha la dó ívé ben mû kö dés be lép je nek.



zás tar ta má ra for mát ölt ma gá ra: a vi lág egye te met, és így
to vább le egé szen az atomig.

A Logosz éle té nek ez az anyag ba szál lá sa, involúciója,
ami ál tal min den ré szecs ké jé ben Õ lesz a meg ele ve ní tõ
erõ. Sor ban min den sík szel lem-anya gá ba bur ko ló dzik,
úgy hogy min den sík anya gá ban ott van a sa ját jáé mel lett
lap pan gó, lá tens ál la pot ban a fö löt te lévõ sí kok min den
for ma- és erõ le he tõ sé ge. Ez a két té nye zõ biz to sít ja a fej lõ -
dést, és adja meg a legalsóbbrendû ré szecs ké nek is azt a
szunnya dó ké pes sé get, hogy mi helyt ak tív erõ vé lesz, ké -
pes a leg ma ga sabb lé nyek for má ját föl ven ni. Va ló já ban az
egész fej lõ dést egy mon dat ban így fe jez het jük ki: szuny-
nyadó cse lek võ ké pes ség, amely cse lek võ erõ ál la po tá ba
megy át.

A fej lõ dés má so dik nagy hul lá má val, a for ma fej lõ dé sé -
vel és a har ma dik kal, az ön tu dat fej lõ dé sé vel ké sõbb fo -
gunk fog lal koz ni. Ez a há rom fej lõ dé si fo lya mat Földün-
kön is meg kü lön böz tet he tõ az em be ri ség gel kap cso lat -
ban: az anyag elõ ál lí tá sa, a ház fel épí té se, és a ház la kó já -
nak nö ve ke dé se, vagy mint fen tebb ki fe jez tük, a szel lem-
anyag fej lõ dé se, a for ma és vé gül az ön tu dat fej lõ dé se. Az
ol va só, aki ezt a gon do la tot meg ér ti és ma gá é vá te szi, ve -
zér fo nal ra ta lál, ami át ve ze ti a té nyek labirintusán.

Most fog junk hoz zá a fi zi kai sík rész le te sebb meg fi gye -
lé sé hez, ame lyen a mi vi lá gunk él, és amely hez tes tünk
tar to zik.

Ha meg fi gyel jük e sík anya gi al ko tó ré sze it, fel tû nik az
a rend kí vü li sok fé le ség, a dol gok össze té tel ének szám ta lan 
vál to za ta min de nütt, az ál la tok nál, nö vé nyek nél, ás vá -
nyok nál, ame lyek min den al kat rész ük ben kü lön böz nek:
ke mény anya gok, pu hák, át lát szók, me re vek és haj lé ko -
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nyak, ke se rû ek és éde sek, kel le me sek és vissza ta szí tók,
szí ne sek és szín te le nek. Eb bõl a zûr za var ból az anyag nak
há rom alap ve tõ osz tá lya emel ke dik ki: a szi lárd, a fo lyé -
kony és a gáz ne mû hal maz ál la pot. To váb bi ku ta tás fel vi lá -
go sít ar ról, hogy ezek a szi lárd, fo lyé kony és gáz ne mû
tes tek sok kal egy sze rûbb tes tek össze té te lé bõl áll nak,
ame lye ket a vegy tan ele mek nek ne vez, és hogy ezek az ele -
mek is szin tén szi lárd, fo lyé kony és gáz ne mû ál la pot ban
lé tez het nek, anél kül, hogy sa já tos alap ter mé sze tü ket meg- 
vál toz tat nák. 

Így pél dá ul az oxi gén, a fa egyik al ko tó ré sze, más ele -
mek kel kap cso lat ban a szi lárd fa ros tot al kot ja, nedv alak -
já ban megint más ele mek kel for dul elõ és víz sze rû, folyé-
kony össze té tel ben je lent ke zik, vé gül elõ for dul ön ma gá -
ban, mint gáz. Azon ban mind há rom ál la pot ban csak oxi -
gén ma rad. A tisz ta oxi gént gáz ne mû ál la pot ból folyé-
konnyá le het vál toz tat ni, a fo lyé konyat szi lárd dá, még is
mind há rom ál la pot ban tisz ta oxi gén ma rad, és ugyan ez áll 
a töb bi elem re is. 

A fi zi kai sí kon te hát az anyag nak há rom osz tá lyát, va -
gyis ál la po tát kü lön böz tet jük meg, szi lár dat, fo lyé konyat
és gáz ne mût. Ha to vább ku ta tunk, ta lál ni fo gunk egy ne -
gye dik hal maz ál la po tot, az éterikusat, és pon to sabb ku ta -
tás után meg tud juk, hogy ez az éter ép pen úgy négy hatá-
rozottan meg kü lön böz tet he tõ ál la pot ban lé te zik, mint a
szi lárd, a fo lyé kony és a gáz ne mû. Ve gyük pél dá ul is mét
az oxi gént. Gáz ne mû ál la po tá ból csepp fo lyós sá és szi lárd -
dá ala kít ha tó, föl emel he tõ a gáz ne mû ál la pot ból a négy
éterikus hal maz ál la pot ba, ame lyek kö zül az utol só a vég sõ
fi zi kai atom. En nek fel bom lá sa az anya got már ki eme li a
fi zi kai sík ról az utá na kö vet ke zõ ma ga sabb sík anyagába.
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A fi zi kai szel lem-anyag he te dik al osz tá lya te hát egy ne -
mû ato mok ból áll, a ha to dik alsík ezen ato mok meg le he -
tõs egy sze rû, kü lön ne mû kap cso la ta i ból van, és min den
kapcsolat, mint egy ség vi sel ke dik. Az ötö dik al osz tály ösz- 
szetettebb kap cso la tok ból, a ne gye dik még össze tet teb -
bek bõl áll, de ezek min den kor, mint egy sé gek mû köd nek. 

A har ma dik al osz tály még bo nyo lul tabb össze té te lû,
ame lye ket a vegy tan, mint gáz ne mû ato mo kat vagy ele me -
ket is mer. Eb ben az osz tály ban sok össze té tel nek spe ci á lis
el ne ve zé se van, mint oxi gén, hid ro gén, nit ro gén, klór stb., 
és min den to váb bi meg is mert össze té tel meg kap ja a sa ját
el ne ve zé sét. A má so dik al osz tály csepp fo lyós hal maz ál la -
po tú össze té te lek bõl van, ame lye ket vagy mint ele me ket
(pl. bróm), vagy mint ve gyü le te ket (pl. víz, al ko hol, stb.)
is me rünk. Az elsõ al osz tály a szi lárd tes tek bõl te võ dik ösz- 
sze, és pe dig vagy ele mek bõl, mint a jód, az arany, az ólom,
stb., vagy ve gyü le tek bõl, mint a fa, a kõ, a mész stb.

A fi zi kai sík min tá ul szol gál hat a ku ta tó nak, amely bõl
ana ló gia alap ján a töb bi sík szel lem-anya gá nak al osz tá lya -
i ról is ké pet al kot hat ma gá nak.

Ha a teozófus egy sík ról be szél, ezen min dig egy szel -
lem-anyag gal be töl tött ré gi ót ért, amely anyag min den
össze té te le bi zo nyos fajú ato mok ból szár ma zik. Ezek az
ato mok szin tén ha son ló szer ke ze tû egy sé gek, éle tük a
Logosz éle te, amely a sík sze rint, aho vá tar toz nak, több-
ke ve sebb bur ko lat ba öl tö zött, és ame lyek nek for má ja a
köz vet le nül kö vet ke zõ ma ga sabb sík szi lárd, va gyis leg al -
sóbb al osz tá lyá nak anya gá ból áll. A sík te hát ter mé sze ti
tény, nem csak me ta fi zi kai fogalom.

Ed dig a szel lem-anyag fej lõ dé sé nek ered mé nye it tár -
gyal tuk a fi zi kai vi lág ban, va gyis a mi nap rend sze rünk
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elsõ vagy leg al só sík ján. Az anyag kép zõ dé sé nek ez a fo lya -
ma ta, va gyis a szel lem-anyag fej lõ dés fo lya ma ta meg szám -
lál ha tat lan kor szak okon át ment vég be, és je len eredmé-
nyeit Föl dünk anya gá ban lát juk. Kezd jünk hoz zá azon-
ban a fi zi kai sík la kó i nak ta nul má nyo zá sá hoz, és ak kor el -
ér ke zünk a for ma ki fej lõ dé sé hez, va gyis a szer ve zet nek
eme anya gok ból való fel épí té sé hez.

Amint az anyag fej lõ dé se kel lõ kép pen elõ re ha ladt, a
Logoszból ki in du ló má so dik nagy élet hul lám lö kést adott
a for ma ki fej lõ dé sé nek és szer ve zõ ere je lett uni ver zu má -
nak9, ahol a for má nak a szel lem-anyag össze té te le i bõl való 
fel épí té sé ben az „Épí tõk nek”10 ne ve zett lé nyek szám ta lan
se re ge vett részt. Min den for ma ve ze tõ, köz pon ti ener gi á ja 
a Logosz ben ne rej lõ éle te. A ma ga sabb sí kok for má i nak
épí té sé vel itt most nem fog lal koz ha tunk, ezért egy elõ re
elé ged jünk meg az zal, hogy min den for ma a Logosz el mé -
jé ben, mint „idea” lé te zik, és hogy eze ket a má so dik élet -
hul lám ki fe lé ve tí ti, hogy az Épí tõk nek min tá ul szol-
gáljanak. A má so dik és har ma dik sí kon a szel lem anyag õs
kez det le ges kap cso la ta i nak az a ké pes sé ge van, hogy szer -
ve zett egy ség ként mû köd ni tudó ala kot ve het nek fel, és
las san ként szi lár dul hat nak, ha szer ve ze tek ké ala kul nak. 

Ez a fo lya mat a má so dik és a har ma dik sí kon a há rom
un. „ele mi bi ro da lom ban” megy vég be, az anyag itt kép zõ -
dött össze té te le it ál ta lá ban „ele mi lé nyeg nek” ne vez zük,
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9 Az atma-buddhi mû kö dés köz ben lát ha tat lan, és ezért, mint
monádról be szél nek róla. Min den for ma éle tét atma-buddhi ve -
zérli.

10 Ezek né me lyi ke ma ga san fej lett szel le mi intelligencia, de ugyan -
ezt az el ne ve zést al kal maz zák az épí tõ ter mé szet szel le mek re is.



ez az ele mi lé nyeg az, ami for mák ká áll össze, ame lyek egy
ide ig tar ta nak, az tán is mét fel osz la nak.

A ki árasz tott élet, va gyis a monád, az ele mi bi ro dal ma -
kon ke resz tül fej lõ dött, és meg fe le lõ idõ alatt el ér te a fi zi -
kai sí kot, ahol a kü lön bö zõ éter faj tá kat kezd te össze von ni
és hár tya sze rû ala ku la tok ká tö mö rí te ni, ame lyek ben élet -
fo lya mok mû köd nek, és ame lyek be be le épí tik a sû rûbb
anya go kat, lét re hoz va a leg el sõ ás vá nyo kat. Ezek ben az ás -
vá nyok ban – amint a kris tá lyo so dás ról szó ló bár mely
könyv bõl meg tud hat juk – gyö nyö rû en meg mu tat koz nak
azok a szám sze rû és geo met ri ai vo na lak, ame lyek sze rint a
for mák fel épül nek. Be lõ lük bõ sé ges bi zo nyí té kot nyer he -
tünk ar ról, hogy min den ás vány ban, ha mind járt erõ sen
be le szo rít va, kor lá toz va és le zár va is, élet dol go zik. A ki fá -
ra dás, ami nek a fé mek is ki van nak téve, to váb bi bi zo nyí -
ték arra néz ve, hogy élõ dol gok. Itt elég ki emel ni, hogy az
ok kult tu do mány ilye nek nek te kin ti õket, is mer ve a fent
le írt fo lya ma tot, amely nek so rán az élet be lé jük bur ko ló -
zott. Né me lyik ás vány a for ma nagy ál lan dó sá gát érte el: a
to vább fej lõ dõ monád a nö vény vi lág ban a for ma na gyobb
ala kít ha tó sá gát dol goz ta ki, és a szer ve zet ál lan dó sá gá val
kö töt te össze. Ez az is mer te tõ jel még ki egyen sú lyo zot tabb
ki fe je zés re ta lál az ál lat vi lág ban. Az egyen súly leg ma ga -
sabb fo kát vé gül az em ber ben ta lál ja meg, aki nek fi zi kai
tes te a leg bi zony ta la nabb egyen sú lyú al kat ré szek bõl épül
fel, ame lyek azon ban a leg na gyobb al kal maz ko dó ké pes sé -
get köl csön zik neki, ame lyet egy köz pon ti erõ tart össze, és 
meg aka dá lyoz za szét bom lá su kat a leg vál to za to sabb viszo-
nyok között is.

Az em ber fi zi kai tes té nek két fõ ré sze van: a sûrû test,
ami a fi zi kai sík há rom alsó ré te gé hez tar to zó al ko tó ré -
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szek bõl épül föl, te hát szi lárd, fo lyé kony és gáz ne mû anya -
gok ból áll, és az éterikus test, ami lila és szür ke szí nek ben
a sûrû tes tet át hat ja, és olyan anyag ból áll, amely a fi zi kai
sík négy fel sõbb ré te gé bõl ered. A fi zi kai test fel ada ta ál ta -
lá ban az, hogy a fi zi kai vi lág ból jövõ ha tá so kat fel fog ja, a
ha tá so kat be fe lé köz ve tít se, hogy a test ben lakó ön tu da tos
lény ezt az anya got is me re tek ké tud ja fel dol goz ni.

Az éte ri rész nek az a fel ada ta, hogy a Nap ból ki ára dó
élet áram la to kat át ala kít sa, al kal mas sá te gye a sû rûbb ré -
szek hasz ná la tá ra. A Nap a mi nap rend sze rünk ben a mág -
ne ses, elekt ro mos és élet erõk óri á si tar tá lya, és bõ ség gel
áraszt ja ma gá ból eze ket az élet adó ener gi á kat. Eze ket az
ás vá nyok és nö vé nyek, ál la tok és em be rek éter tes te föl ve -
szi, és olyan élet erõ vé vál toz tat ja át, ame lyet az il le tõ lény
igé nyel.11 Az éter test ma gá hoz szív ja azo kat, át ala kít ja és
el oszt ja fi zi kai meg fe le lõ jé ben. Meg fi gyel ték, hogy jó
egész sé gi ál la pot ban sok kal több élet ener gia gyû lik össze,
mint amennyit a fi zi kai test a maga fenn tar tá sá ra igé nyel,
és a ki su gár zó fe les le get a gyön géb bek át tud ják ven ni, és
fel tud ják hasz nál ni. Az un. egészség-aura az éter-test nek
az a ré sze, ame lyik né hány cen ti mé ter nyi re a test egész fe -
lü le tén túl ter jed, és egy gömb su ga ra i hoz ha son ló an min -
den irány ban su ga ra kat bo csát ki. Ezek a su ga rak le-
ko nyul nak, ha az élet erõ az egész sé ges ál la pot alá süllyed,
és a vissza nyert erõ vel is mét föl ve szik elõb bi su gár jel le gü -
ket. Az éter test ál tal át ha son lí tott élet ener gia az is, ame -
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11  Az így át ala kí tott élet erõt „pránának” ne vez zük, és ez min den te -
remt mény élet ere jé vé vá lik. A prána nem más, mint az uni ver zá lis
élet egyik el ne ve zé se, ami kor egy lény azt ma gá ba von ja, és az zal
fenn tart ja kü lön ál ló éle tét.



lyet a mag ne ti zá ló a gyön gék meg erõ sí té sé re és a be teg-
ségek gyó gyí tá sá ra ki áraszt, ha bár közé gyak ran fi no mabb 
mi nõ sé gû áram la to kat is ve gyít. In nen ered a mag ne ti zá ló
élet ere jé nek csök ke né se, ha mun ká ját túl hosszú ide ig
foly tat ja.

Az em ber tes te fi no mabb vagy dur vább szö ve dé kû, az
anyag sze rint, ame lyet a fi zi kai sík ból a maga fenn tar tá sá -
ra ki vá laszt. Az anyag min den al osz tá lya fi no mabb és dur -
vább anya got is tar tal maz. Ha son lít suk össze egy mé szá ros 
tes tét egy ki fi no mult szel le mi mun ká sé val: mind ket tõ tar -
tal maz szi lárd al kat ré sze ket, ezek azon ban lé nye ge sen kü -
lön böz nek egy más tól. Tud juk to váb bá, hogy a dur va test
fi no mul hat, a fi nom vi szont el dur vul hat. A test ál lan dó an
vál to zik, min den ré szecs ké je egy-egy önál ló élet, és a ré -
szecs kék foly ton jön nek-men nek. A ma guk hoz ha son ló
jel le gû test vonz za õket, az el té rõ jel le gû ta szít ja õket.
Min den do log rit mi kus rez gés ben él, min den a vele har -
mo ni zá lót ke re si, és a disz har mo ni kus tól vissza ri ad. A
tisz ta test vissza ta szít ja a dur va ré szecs ké ket, mi vel a sa ját
ré szecs ké i nek rez gé si rit mu sa nem egye zik azok kal, a dur -
va test ma gá hoz von ja azo kat, ép pen rez gé se ik egye zé se
mi att. Ha a test meg vál toz tat ja rez gé si rit mu sát, ak kor
azo kat az al ko tó ré sze it, ame lyek ez zel az új rit mus sal nem
egyez nek, egy más után ki ta szít ja ma gá ból, és he lyü ket új
al ko tó ré szek kel töl ti be, ame lyek rez gé se i nek meg fe lel -
nek, és ame lye ket a kül sõ ter mé szet bõl von ma gá hoz. A
ter mé szet min den le het sé ges rez gés hez szol gál tat anya got, 
amely bõl min den test ki vá laszt ja azt, ami neki megfelel. 

Ez a ki vá lasz tás az em ber ko ráb bi fej lõ dé si fo kán a for -
ma monádjának fel ada ta volt, ami ó ta azon ban az em ber
ön tu da tos lény lett, õ maga az, aki tes té nek össze té tel ét
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meg ha tá roz za. Sa ját gon do la ta i val adja meg sze mé lyé nek
alap hang ját, azok hoz zák lét re a rit must, amely a leg ha tal -
ma sabb ru gó ja a fi zi kai és egyéb tes te i ben vég be me nõ vál -
to zá sok nak. Amint tu dá sa gya rap szik, meg ta nul ja, ho-
gyan épít se föl tes tét tisz tább táp lá lék ból, és ez ál tal meg -
könnyí ti an nak han go lá sát. Las san ként meg ta nul a meg -
tisz tu lás alap el ve sze rint élni: „Tisz ta táp lá lék, tisz ta ér te-
lem és ál lan dó em lé ke zés Is ten re”. Az em ber, mint a fi zi -
kai sí kon élõ legmagasabbrendû te remt mény, bi zo nyos te -
kin tet ben a Logosz kép vi se lõ je itt, aki ké pes sé gei ha tá rán
be lül fe le lõs a ren dért, a bé ké ért, a jó ve ze té sért. En nek a
kö te les sé gé nek csak úgy tud ele get ten ni, ha mind há rom
kö ve tel mény nek megfelel.

A fi zi kai test, amely te hát a fi zi kai sík összes al osz tá lya -
i ból vett ele mek bõl van össze té ve, most már ab ban a hely -
zet ben van, hogy min den fé le be nyo mást fel fog jon, és
rá juk vissza has son. Elsõ érint ke zé sei e sík kal egy sze rû ek
és nyer sek, és ami kor a test ben lévõ élet a kí vül rõl jövõ in -
ge rek re fe lel vagy vib rál, va gyis sa ját mo le ku lá it meg fe le lõ 
rez gé sek be hoz za, a test egész fe lü le tén bi zo nyos ta pin tás-
ér zés ke let ke zik, fel is me ré se va la mi nek, ami vele érint ke -
zés be ke rült. Amint a spe ci á lis ér zék szer vek a spe ci á lis
rez gés faj ták fel vé te lé re ki fej lõd nek, a test nek, mint egy
öntu da tos lény jövõ esz kö zé nek a fi zi kai sí kon, nö vek szik
ér té ke. Mi nél több be nyo más ra tud re a gál ni, an nál hasz -
no sabb, mert csak azok jut nak tu da tá ba, ame lyek re fe lel ni
tud. Ma még a rez gé sek mil li ói lük tet nek a fi zi kai ter mé -
szet ben kö rü löt tünk, és tel jes ség gel ki van zár va, hogy tu -
do mást ve gyünk ró luk, mi vel fi zi kai esz kö zünk még kép-
telen eze ket a rez gé se ket föl ven ni és vá la szol ni rá juk. El -
kép zel he tet len szép sé gek, gyö nyö rû han gok, gyen géd fi -
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nom sá gok rez gé sei ko pog tat nak bör tö nünk ka pu in, és
il lan nak ész re vét le nül to vább. Még nincs ki fej lõd ve a tö -
ké le tes test, amely a ter mé szet min den lük te té sé re fe lel -
het ne, mint az eol hár fa a leg lá gyabb szellõre.

A test a rez gé se ket, ame lye ket fel fog ni ké pes, a na gyon
komp li kált ideg rend szer éhez tar to zó fi zi kai köz pon tok ba
vi szi át. Az éter rez gé se ket, ame lyek a sûrû fi zi kai ré szek
min den rez gé sét kö ve tik, az éter test fog ja fel ha son ló mó -
don, és köz ve tí ti a meg fe le lõ köz pon tok nak. A sû rûbb
anyag leg több rez gé se ké mi ai ener gi á vá, hõvé, vagy a fi zi -
kai ener gia más faj tá já vá vál to zik át. Az éter rez gé sek mag -
ne ti kus és elekt ro mos ha tást vál ta nak ki, és ezek az aszt-
rális test be to váb bít va, mint ké sõbb lát ni fog juk, az el mé -
hez ér kez nek. Ilyen for mán ér nek a kül sõ vi lág ból me rí -
tett is me re tek a test ben tró no ló ön tu da tos lény hez, amint
néha ne vez ni szok ták, a Test Urá hoz. Az idõk fo lya mán,
ami kor ezek az is me ret szer zõ esz kö zök még job ban ki fej -
lõd nek és gya kor lat ra tesz nek szert, a tu da tos lény a gon -
do la tai szá má ra szál lí tott anyag ré vén nö ve ke dik. Az
em ber ma még olyan fej let len, és az éter test sem érte még
el a szük sé ges har mo ni kus fej lett sé get ahhoz, hogy a be -
nyo má so kat, ame lye ket sû rûbb tár sá tól füg get le nül fel fog, 
tu laj do no sá nak, az em ber nek sza bály sze rû en köz ve tít se,
vagy hogy az agy ba be le vés se. Ha al ka lo mad tán si ke rül,
ak kor a tisz tán lá tás leg al sóbb fo ká val ál lunk szem ben, a fi -
zi kai tár gyak éterikus test má sá nak, va la mint olyan dol -
gok nak meg lá tá sá val, ame lyek nek az éterikus test a
legalsóbb bur ko la ta.

Az em ber, amint lát ni fog juk, a fi zi kai, asztrális és men -
tá lis esz kö zök ben la kik, és fon tos tud nunk, hogy amint
fej lõ dünk, tu da tunk leg elõ ször a sûrû fi zi kai test ben ren -
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dez ke dik be, és azt szer ve zi meg. A fi zi kai sí kon éber ál la -
pot ban a fi zi kai agy a tu dat esz kö ze, a fej let len em ber nél a
tu dat in kább eb ben te vé keny ke dik, mint a töb bi esz köz -
ben. En nek ké pes sé gei cse ké lyeb bek, mint a fi no mabb
eszkö zö ké, le he tõ sé gei azon ban na gyob bak, és az em ber
ön ma gát „én nek” elõ ször fi zi kai tes té ben is me ri föl, mi e -
lõtt má sutt meg ta lál ná. Még ak kor is, ami kor az át lag em -
be ren túl fej lõ dött, csak annyit tud ma gá ból ér vény re jut-
tatni, amennyit fi zi kai szer ve ze te meg en ged, mert a fi zi kai 
sí kon a tu dat csak annyi ra tud meg nyi lat koz ni, amennyi re 
azt a fi zi kai esz köz le he tõ vé teszi.

A sûrû test és az éter test a föl di élet ben nor má lis ál la -
pot ban nem vá laszt ha tó szét, együtt mû köd nek, mint egy -
azon hang nem alsó és fel sõ ok táv ja. Kü lön-kü lön is mû-
köd nek azon ban, ha bár egy más sal össz hang ban.

Gyönge egész sé gi ál la pot ban vagy ide ges iz gal mak al -
kal má val az éter test na gyobb részt ab nor má lis mó don ki -
vo nul sû rûbb tár sá ból: az utób bi ilyen kor csak tom pán
tu da tos, vagy egé szen ön tu dat lan ná vá lik, asze rint, hogy
az éter test ki sebb vagy na gyobb mér ték ben kap cso ló dott-e 
ki be lõ le. Az éter test rész le ges ki vo ná sa ér zés te le ní tõ sze -
rek kel is vég hez vi he tõ, úgy, hogy a tu dat a sûrû tes tet nem
be fo lyá sol hat ja, sem a sûrû test a tu da tot, mert az össze kö -
tõ ka pocs köz tük meg sza kadt. Ab nor má lis szer ve ze tû
egyéneknél, az ún. mé di u mok nál könnyen fel lép a sûrû és
az éter test ilyen el to ló dá sa, és az utób bi, ha kü lön vált,
szol gál tat ja a „ma te ri a li zá ció” fizikai alapját.

Ami kor al vás kor a tu dat el hagy ja éber ál la pot ban hasz -
nált fi zi kai hü ve lyét, a sûrû és az éter test együtt ma rad, a
fi zi kai álom élet ben azon ban bi zo nyos fo kig egy más tól
függetleneknek mu tat koz nak. A sûrû test gé pi e sen rep ro -
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du kál ja azo kat a be nyo má so kat, ame lye ket az éb ren lét
alatt nyert, és a fi zi kai és éte ri agy össze füg gés te len, tö re -
dé kes ké pek kel te lik meg, a rez gé sek, mond hat ni, egy más -
hoz ve rõd nek és gro teszk kom bi ná ci ó kat ered mé nyez nek. 
A kí vül rõl jövõ rez gé sek ép pen ilyen mó don hat nak mind -
két agy ra, és az olyan kom bi ná ci ók, ame lyek az éb ren lét
ide jén gyak ran lép tek fel, most az asztrális vi lág ból jövõ
ha son ló ára mok ha tá sá ra kel nek te vé keny ség re. A nap
köz be ni gon do la tok tisz ta sá ga vagy tisz tá ta lan sá ga nagy -
mér ték ben be fo lyá sol ja az álom ban ke let ke zõ ké pe ket,
akár ön ként je lent kez nek, akár külsõ hatásra.

Az ún. ha lál al kal má val a ki sza ba du ló tu dat el vá laszt ja
az éter tes tet sû rûbb tár sá tól, a föl di élet alatt fenn ál lott kö -
te lék el sza kad, és a tu dat né hány órá ra az éte ri ru há ba bur -
ko ló zik. E ru há ban néha meg je le nik azok nak, akik kel
szo ro sabb össze köt te tés ben állt, mint egy fel hõ sze rû alak,
tom pa ön tu dat tal és szót la nul, a „kí sér tet”. Lát ni néha
ilyen ala kot a sír fö lött le beg ni, ahol sû rûbb tár sa nyug -
szik, idõ vel azon ban las san ként fel osz lik.

Ami kor az új ra szü le tés ide je el ér ke zik, az éter test még a 
sûrû test elõtt ala kul ki, és a sûrû test nek szü le tés elõt ti fej -
lõ dé sé ben min tá ul szol gál. Mind két test rõl azt le het mon -
da ni, hogy azok kö ve tik a kor lá to zást, ame lyen be lül a
tu da tos lény föl di éle te alatt él és mû kö dik. En nek tel je -
sebb meg vi lá gí tá sa a kar má ról szó ló IX. fe je zet ben lesz.
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II. FEJEZET

AZ  ASZTRÁLIS  VILÁG

Az asztrális sík a vi lág egye tem nek a fi zi kai sík hoz leg -
kö ze lebb álló ré gi ó ja, ha ugyan a „leg kö ze lebb álló” szó
eb ben az össze füg gés ben egy ál ta lán meg en ged he tõ. Ezen
a sí kon az élet te vé ke nyebb, mint a fizikain, és a for ma
plasz ti ku sabb. E sík szel lem-anya ga fi no mabb és ele ve -
nebb, mint a fi zi kai vi lág bár me lyik alsíkján, mert a fi zi kai 
alap atom nak, amely – amint lát tuk – a leg fi no mabb éter -
bõl áll, leg kül sõ fala a leg dur vább asztrális anyag szám ta -
lan kom bi ná ci ó já ból kép zõ dik.

A „leg kö ze leb bi” ki fe je zés azért al kal mat lan, mert úgy
mu tat ja be a dol got, mint ha a vi lág egye tem sík jai kon cent -
ri kus kö rök vol ná nak, ahol az egyik vég zõ dik, ott kez dõd -
ne a má sik, ho lott sok kal in kább kon cent ri kus, egy mást
át ha tó göm bök, ame lye ket nem a tá vol ság, ha nem tu laj -
don sá ga ik kü lön bö zõ sé ge vá laszt el egy más tól. Amint a le -
ve gõ át hat ja a vi zet, amint az éter át hat ja a szi lárd tes te ket,
úgy hat ja át az asztrális anyag a fi zi ka it. Az asztrális vi lág
kö rü löt tünk van, alat tunk, min den ol dal ról kö rül vesz, és
át hat min ket. Ben ne élünk és moz gunk, azon ban nem lát -
ha tó, nem érint he tõ, nem hall ha tó, ész re nem ve he tõ, mi -
vel a fi zi kai test bör tö ne el zár tõle, és a fi zi kai ré szecs kék
sok kal dur váb bak, mint sem az asztrális anyag rez gé se it
átvehessék.
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E fe je zet ben ezt a sí kot csak egész ál ta lá nos ság ban
szem lél jük, és a kö vet ke zõ fe je zet ben fog juk a spe ci á lis
élet fel té te lek fej te ge té sét meg ten ni, ame lye ket az em be ri
lény a föld tõl a mennyig12 ve ze tõ út ján ezen a sí kon ta lál.

Az asztrális vi lág szel lem-anya ga ha son ló an a fi zi kai vi -
lág hoz, szin tén hét al osz tály ra osz lik. Itt is, mint ott,
számtalan vál to zat van, ame lyek az asztrális sík szi lárd,
csepp fo lyós, gáz ne mû és éterikusnak ne vez he tõ anya ga it
ké pe zik. Az anya gi for mák azon ban, össze ha son lít va a föl -
di for mák kal, oly ra gyo gók és át tet szõk, hogy eze kért a tu -
laj don sá ga i kért „asztrálisnak”, azaz a csil la gok hoz ha son-
ló fé nyû nek ne ve zik õket. Ez az el ne ve zés, ha bár meg té -
vesz tõ, annyi ra meg ho no so dott, hogy töb bé nem vál toz -
tat hat juk meg.

Az asztrális szel lem-anyag al osz tá lya i nak nincs spe ci á -
lis el ne ve zé sük, ezért a föl di meg je lö lé sek kel kell ma gun -
kat ki se gí te nünk. El sõ sor ban az zal kell tisz tá ban len-
nünk, hogy az asztrális tár gyak az asztrális sík anya gá ból
van nak úgy, ahogy a föl di tár gyak a fi zi kai sík anya gá ból,
és hogy az asztrális vi lág igen ha son lít a föl di vi lág hoz, mi -
vel nagy részt a fi zi kai tár gyak asztrális má sa i ból áll. Egy
sa ját sá guk azon ban le kö ti és meg za var ja a gya kor lat lan
meg fi gye lõt: rész ben az asztrális tár gyak át lát szó sá ga,
részben az asztrális lá tás sa já tos ter mé sze te mi att – mi vel a
tu da tot a fi no mabb asztrális anyag ke vés bé aka dá lyoz za,
mint a dur vább föl di anyag. Itt min den át lát szó, a tár gyak
túl só ol da la épp úgy lát ha tó, mint az in nen sõ, a bel se je
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12 A menny or szág ra né mely te o zó fi ai írás ban a devachan el ne ve zést
al kal maz zák, ami bol dog vagy ra gyo gó ál la po tot je lent. Kámaloká-
nak, a vá gyak he lyé nek ne ve zik az asztrális sí kon lévõ leg ben sõ élet
ál la po ta it.



épp úgy, mint a kül se je. Ezért bi zo nyos gya kor lat szük sé -
ges, mi e lõtt meg ta nul juk a dol go kat ki fo gás ta la nul lát ni.
Aki nek asztrális lá tó ké pes sé ge ki fej lõ dött, azon ban hi ány -
zik a gya kor lat, könnyen zûr za va ros be nyo má so kat nyer,
és el ké pesz tõ té ve dé sek be esik.

Az asztrális vi lág to váb bi meg le põ és az elsõ pil la nat ban 
meg za va ró tu laj don sá ga a gyor sa ság, amellyel az ot ta ni
for mák alak ju kat vál toz tat ják, kü lö nö sen, ha nem áll nak
kap cso lat ban föl di kép más sal.

Az asztrális lé nyek alak ju kat a leg meg le põbb gyor sa -
ság gal vál toz tat ják, mi vel az asztrális anyag a gon do lat tól
jövõ min den ha tás kö vet kez té ben ala kot vesz föl, amely -
ben az élet meg fe le lõ ki fe je zést ke res, és emi att a for mát
gyor san át ala kít ja. Mi kor a for ma ki fej lõ dé sét hozó nagy
élet hul lám le eresz ke dett az asztrális sík ra, és ezen a sí kon
lét re hoz ta a Har ma dik Ele mi bi ro dal mat, a monád aszt-
rális anyag kom bi ná ci ó kat vont maga köré. Ezek nek a
kombinációknak, ame lye ket „ele mi esszen ci á nak” ne ve -
zünk, azt a sa já tos ele ven sé get és azt a jel lem zõ tu laj don sá -
got köl csö nöz te, hogy a gon do lat rez gé sek be ha tá sá ra fe lel- 
ni tud ja nak, és azon nal bi zo nyos ala kot ölt se nek. Ez az
ele mi esszen cia az asztrális vi lág min den alsíkján száz meg 
száz kü lön bö zõ vál to zat ban lé te zik, kb. úgy, mint ha Föl -
dünk le ve gõ je – amely nek rez gõ moz gá sát nagy hõ ség al -
kal má val tény leg meg le het fi gyel ni – lát ha tó vá len ne, és
foly to nos hul lám zás ban, gyöngy ház sze rû en vál ta ko zó szí -
nekkel mozogna. 

Ez az óri á si ele mi esszen cia-tö meg ál lan dó an vá la szol a
rez gé sek re, ame lye ket a gon do la tok, ér zé sek és vá gyak
hoznak lét re, és min den így tá masz tott rez gés moz gás ra
kény sze rí ti, mint ami kor bu bo ré kok tá mad nak a for rás -
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ban lévõ víz ben. Az így ke let ke zett for mák tar tós sá ga
azok nak az im pul zu sok nak az ere jé tõl függ, ame lyek nek
lé tü ket kö szön he tik, kör vo na la ik tisz ta sá ga a gon dol ko -
dás pon tos sá gá tól, szí nük pe dig a gon do lat mi nõ sé gé tõl
(ér zel mes, áj ta tos, szen ve dé lyes) függ.

A bi zony ta lan, ha nyag gon do la tok, mint ami lye nek
több nyi re a fej let len em ber gon do la tai, az asztrális vi lág ba 
érve az ele mi esszen ci át ha tá ro zat lan, fel hõ sze rû for mák -
ban gyûj tik ma guk köré, és ezek a ha son ló ter mé sze tû más
fel hõk tõl von zot tan ide-oda bo lyon ga nak, be le ka pasz kod -
va olyan sze mé lyek asztrális tes té be, akik nek jó vagy rossz
magnetizmusa ma gá hoz von ja õket, és bi zo nyos idõ múl va 
fel oszol va is mét ré szei lesz nek az ál ta lá nos ele mi esszen -
cia-at mosz fé rá nak. Amed dig el kü lö ní tett lé tet él nek, élõ
lé nyek nek te kint he tõk, ame lyek tes te ele mi esszen ci á ból
áll, éle tet pe dig az õket életrehívó gon do lat ad ne kik, és
eze ket mes ter sé ges elementáloknak vagy gon do lat for mák -
nak nevezzük.

A tisz ta, tö ké le tes gon do la tok nak sa já tos, egé szen ha tá -
ro zott alak juk van, éles, tisz ta kör vo na lak kal, és raj zuk
végtelenül vál to za tos. A gon do la tok ál tal lét re ho zott rez -
gé sek út ján kép zõd nek, ép pen úgy, amint a fi zi kai sí kon is
is me rünk alak za to kat, ame lye ket a han gok rez gé sei hoz -
nak lét re. A hang rez gés sel lét re ho zott for mák igen jó ana -
ló gi át je len te nek a gon do lat for mák hoz, mert a ter mé szet – 
vég te len vál to za tos sá ga el le né re – az alap el vek ben na gyon
kon zer va tív, és bi ro dal ma i ban te vé keny ked ve sík ról-sík ra 
ugyan azo kat a mód sze re ket ismétli. 

Ezek nek a tisz tán kör vo na la zott elementáloknak hosz-
szabb és sok kal te vé ke nyebb éle tük van, mint fel hõ sze rû
test vér ük nek, és ez ál tal sok kal erõ sebb be fo lyást gya ko -
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rol nak an nak asztrális tes té re, aki õket ma gá hoz von ja.
Ma guk hoz ha son ló rez gé se ket gerjesztenek ben ne, és így
ter jed nek a gon do la tok el mé bõl el mé be anél kül, hogy e ki -
cse ré lõ dés föl di ki fe je zé si for mát ta lál na. Sõt mi több: a
gon do la tok akár ki más ra is rá irá nyít ha tók, és ha tá suk a
kül dõ aka rat ere jé tõl és men tá lis ké pes sé ge i tõl függ.

Az át lag em ber ér zé se i vel és vá gya i val lét re ho zott mes -
ter sé ges elementálok erõ seb bek és ha tá ro zot tab bak, mint
ame lye ket gon do la ta i val te remt. Így a ha rag ki tö rés ha tá -
ro zott ala kú, ha tal mas vö rös vil lám lást okoz, a hossza san
vissza foj tott gyû lö let pe dig egy ve szé lyes ele mi alak za tot
ké pez, pi ros szín nel, he gyes, hor gas vég gel, vagy más ve -
szé lyes sa ját ság gal. A sze re tet el len ben, mi nõ sé gé nek
megfe le lõ en töb bé-ke vés bé szép szí nû és raj zú ala kot hoz
lét re, a sö tét pi ros tól a pom pás, fi nom ró zsa szí nig min den
ár nya lat ban, ha son ló an a nap le men te vagy a nap kel te szí -
ne i hez, a védõ sze re tet pe dig fel hõ ket vagy gyön gé den
erõs kép zõd mé nye ket. Néha az anya sze re tet tel jes imá ja
vé dõ an gyal ként le be gi kö rül gyer me két, és tá vol tart ja tõle 
a ká ros be fo lyást, ame lyet ta lán sa ját gon do la tai ma guk hoz 
vonnának. 

Jel lem zõ tu laj don sá ga e mes ter sé ges elementáloknak,
hogy ami kor az aka rat egy ha tá ro zott sze mély re irá nyul,
az az ösz tön ve ze ti õket, hogy al ko tó juk aka ra tát ke resz tül -
vi gyék. A védõ elementál kö rül le be gi tár gyát, min den al -
kal mat fel hasz nál, hogy a rosszat tá vol tart sa, a jót vonz za,
nem ön tu da to san, ha nem a vak ösz tön ál tal, mert ak kor
kö ve ti a leg ki sebb el len ál lás vo na lát. 

Ép pen így kö rül le be gi ál do za tát a rossz aka ró gon do la -
tok kal telt elementál is, és vár ja az al kal mat, hogy árt son.
Sem az egyik, sem a má sik nem tud azon ban ha tást kel te -
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ni, ha csak nincs an nak asztrális tes té ben, aki re irá nyít va
van, va la mi ve lük ro kon, ami az azo nos rez gé sek re fe lel, és
így az asztrális lény nek al kal mat tud adni, hogy hoz zá ta -
pad jon. Ha az il le tõ asztrális test ben nincs olyan anyag,
amely a gon do lat for má val ro kon, ak kor az utób bi a ter mé -
szet tör vé nye sze rint vissza pat tan cél pont já ról, és a hát ra -
ha gyott mag ne ti kus nyo mot kö vet ve ugyan azon az úton,
ame lyen jött, és olyan erõ vel, amellyel el in dí tot ták, sa ját
te rem tõ jé re zu han. Ezért tu dunk olyan ese tet, ami kor pél -
dá ul a ha lá los gyû lö let gon do la ta, mi vel cél ját nem tud ta
el ér ni, sa ját kül dõ jét ölte meg, vi szont a jó gon do lat, amely 
mél tat lant ta lált, ki kül dõ jé re ál dás ho zó an ömlött vissza.

Az asztrális vi lág leg hal vá nyabb meg ér té se is erõ sen
ösz tö nöz a he lyes gon dol ko dás ra, és fel vi lá go sít min ket a
fe le lõs ség sú lyá ról, amely az asztrális vi lág ba kül dött gon -
do la ta ink, ér zé se ink és kí ván sá ga ink kö vet kez té ben ter hel 
ben nün ket. Saj nos, a gon do la tok nagy ré sze, ame lyek kel
az em be rek az asztrális vi lá got be né pe sí tik, va ló sá gos ra -
ga do zó ál la tok. De csak tu dat lan ság ból té ve lyeg nek, és
nem tud ják, hogy vol ta kép pen mit tesznek.

A lát ha tat lan vi lág fáty lát fel leb ben tõ ta nok egyik cél ja, 
hogy az em ber ma ga tar tá sát egész sé ge sebb alap ra he lyez -
ze, és éssze rûb ben meg lát tas sa vele az oko kat, ame lyek nek 
a föl di vi lág ban csak ha tá sai lát ha tók. Ke vés ta ní tás olyan
fon tos er köl csi ha tá sa i ban, mint ép pen a gon do lat for mák,
vagy mes ter sé ges elementálok te rem té se és ki kül dé se. Az
em ber meg ta nul ja, hogy el mé jé hez nem csu pán ön ma gá -
nak van köze, hogy gon do la tai nem csu pán ön ma gá ra hat -
nak, ha nem hogy ál lan dó an an gya lo kat vagy ör dö gö ket
küld ki az em be rek vi lá gá ba. Ezek lét re ho zá sá ért õ a fe le -
lõs, és mû kö dé sü kért va la mi kor fe lel nie is kell. Meg kell
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ta nul nunk e tör vé nye ket, és gon do la ta in kat ezek sze rint
kell irányítanunk.

Ha a mes ter sé ges elementálokat nem egyen ként, ha -
nem tö me gük ben te kint jük, na gyon könnyû el kép zel ni
azt az óri á si ha tást, amit egész nem ze tek és fa jok ér zés vi lá -
gá ban, és így az elõ í té le tek és haj la mok te rén lét re hoz nak.
Mind nyá jan elementálokkal be né pe sí tett at mosz fé rá ban
nö vünk fel, ame lyek bi zo nyos esz mé ket tes te sí te nek meg.
Nem ze ti elõ í té le tek, nem ze ti né ze tek min den le he tõ kér -
dés rõl, a gon dol ko dás és ér zel mek nem ze ti tí pu sai, mind
ha tás sal van ránk szü le té sünk tõl fog va, sõt már az elõtt is.
Min dent ezen az at mosz fé rán ke resz tül lá tunk, min den
gon do la tunk töb bé-ke vés bé meg tö rik ben nünk, és sa ját
asztrális tes tünk en nek az asztrális kör nye zet nek meg fe le -
lõ en rezeg. 

Azért nyi lat ko zik meg egy hin du nak ugyan azon gon -
do lat egé szen más kép pen, mint egy an gol nak, spa nyol nak
vagy orosz nak, és bi zo nyos kép ze tek, ame lyek az egyi ket
ösz tön sze rû leg vonz zák, a má si kat épp oly ösz tön sze rû leg
ta szít ják. Mind nyá jun kon ural ko dik nem ze ti at mosz fé -
ránk, va gyis az asztrális vi lág min ket köz vet le nül kö rül ve -
võ ré sze. 

Má sok na gyobb részt ugyan azon for má ba ön tött gon do -
la tai hat nak ránk, és ben nünk egye zõ rez gé se ket éb resz te -
nek, meg erõ sí tik azo kat a pon to kat, ame lyek ben a min ket
kö rül ve võk kel össz hang ban va gyunk, és el tör lik a fenn ál -
ló kü lönb sé ge ket. Ez a foly ton tar tó ha tás asztrális tes tünk 
út ján ránk nyom ja a nem ze ti bé lye get, és men tá lis ener gi -
ánk nak ve ze té ket épít, ame lyen át leg könnyeb ben áram -
lik. Ezek a fo lya mok álom ban és éb ren lét ben egy aránt
öm le nek be lénk, és a ha tás an nál in ten zí vebb, ha ön tu dat -
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la nul ér. Mi vel a leg több em ber ter mé sze te in kább be fo ga -
dó, mint kez de mé nye zõ, a hoz zá ér ke zõ gon do la to kat
majdnem gé pi e sen rep ro du kál ja, és ilyen mó don ál lan dó -
an erõ sí ti a nem ze ti atmoszférát.

Ami kor va la ki az asztrális be fo lyá sok ra ér zé kennyé
kezd vál ni, néha meg ma gya ráz ha tat lan és lát szó lag ok ta -
lan fé le lem vesz erõt raj ta, és bé ní tó ha ta lom mal le nyû gö -
zi. Küzd het el le ne, amennyit akar, még is érzi, és ha rag-
szik érte. Ke vés em ber akad, aki ezt a fé lel met bi zo nyos fo -
kig ne ta pasz tal ta vol na, fé lel met a lát ha tat lan tól, azt az ér -
zést, hogy va la ki még je len van, az ér zést, hogy nincs
egye dül. Ez rész ben an nak az el len sé ges ér zés nek tu laj do -
nít ha tó, amely a ter mé szet ele mi vi lá gát az em be ri vi lág gal 
szem ben el töl ti a sok pusz tí tás mi att, ame lyet az em be ri -
ség a fi zi kai sí kon ki e szel, és amely vissza hat az asztrális
sík ra. Más részt a meg lé võ sok ba rát ság ta lan elementálnak
tu laj do nít ha tó, ami az em be ri elme te vé keny sé gé nek ter-
méke. 

Mil li ó szám ra tá mad nak a gyû lö let, fél té keny ség, bosz-
szú, ke se rû ség, gya nú, elé ge det len ség gon do la tai, és be né -
pe sí tik az asztrális vi lá got mes ter sé ges elementálokkal,
amelyeknek egész lé tét ezek az ér zé sek töl tik el. A vak gya -
nak vás min den kí vül ál ló val szem ben, a go rom ba le né zés
más vi dé kek és la kói iránt hoz zá já rul az asztrális vi lág ban
levõ rossz be fo lyá sok hoz. 

Annyi ilyen do log van kö rü löt tünk, hogy ez az asztrális
sí kon egy va kon el len sé ges had se re get ké pez, ami re a sa ját
asztrális tes tünk a fé le lem ér zé sé vel vá la szol, ame lyet az
ér zett, de nem ér tett el len sé ges rez gé sek idéz nek elõ.

Az asztrális vi lág a mes ter sé ges elementálokon kí vül is
sû rûn la kott, még ha el is te kin tünk az em be ri lé nyek tõl,
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akik fi zi kai tes tü ket a ha lál kö vet kez té ben el vesz tet ték. Itt 
tar tóz kod nak a ter mé sze tes elementálok, va gyis a ter mé -
szet szel le mek egész se re ge, ame lyek öt cso port ra osz la -
nak: az éter, a tûz, a le ve gõ, a víz és a föld elementáljaira. A
négy utol só cso por tot a kö zép ko ri ok kul tiz mus sza la -
mand rák, szilfek, undinék és gnó mok név vel ne vez te el.
(Bi zo nyá ra fe les le ges meg em lí te ni, hogy a he tes szám ki -
egé szí té sé ül van még két más cso port is. Ezek azon ban
nem ér de kel nek, mi vel még nem nyil vá nul tak meg.) 

Ezek az iga zi elementálok – a föld, víz, le ve gõ és tûz sa -
ját sá gos ele mi lé nyei – a sa ját ele mük kel kap cso la tos te vé -
keny sé gek kel van nak el fog lal va. Ve ze té kek, ame lye ken át
az is te ni ener gi ák e kü lön bö zõ te rü le te ken te vé keny ked -
nek, élõ ki fe je zé sei a min den do log ban te vé keny tör vény -
nek. Min den cso port fö lött egy nagy Lény áll, mint egy
ha tal mas had se reg ve zé re13, az igaz ga tó és ve ze tõ ér te lem a 
ter mé szet azon te rü le tén, ame lyet az elementáloknak az õ
fel ügye le te alá he lye zett osz tá lya ve zet és él tet. 

Így Agni, a tûz is ten ha tal mas szel le mi lény, aki a vi lág
min den sík ján a tûz meg nyi lat ko zá sa i val van meg bíz va, és 
az igaz ga tást a tûzelementálok egész se re gé vel vég zi. Ez
utób bi ak ter mé sze té nek mé lyebb meg ér té se vagy az el já -
rás is me re te, amellyel az elementálokon ural kod ni le het,
ért he tõ vé te szi mind azt, ami rõl a napi saj tó idõ rõl-idõ re
meg em lé ke zik, akár má gi kus ké pes sé gek ered mé nye ként,
akár a „szel le mek” se gít sé gé vel jöt tek lét re, mint a né hai
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se: Indra, Ákasha vagy a tér éte ré nek ura, Ágni a tûz ura, Pavana a le -
ve gõ ura, Varuna a víz ura, Kshiti a föld ura.



Mr. Home ese té ben, aki lán go ló tûz bõl nyu god tan ki vett
uj ja i val egy vö rö sen izzó szén da ra bot, és bán tó dás nél kül
ke zé ben tud ta tar ta ni. A levitáció, va gyis egy ne héz test le -
be gé se a le ve gõ ben, a vízenjárás, mind a víz, mind a le ve gõ 
meg fe le lõ elementáljainak se gít sé gé vel tör té nik, ha bár
gyak ran más el já rást is alkalmaznak.

Mi vel ezek az ele mek be jut nak az em be ri test be, ahol az 
il le tõ ter mé sze te sze rint egyik vagy má sik túl súly ban van,
min den em ber kap cso lat ban van ezek kel az elementálok-
kal, és azok mu tat koz nak leg ba rát sá go sab bak nak, amely
elem bõl leg több van a tes té ben. E kö rül mény kö vet kez -
mé nye it gyak ran meg fi gyel het jük, és rend sze rint kü lö nös
„sze ren csé nek” tu laj do nít juk. Így pl. va la ki nek „sze ren -
csés” keze van a nö vé nyek ápo lá sá hoz, tûz gyúj tás hoz,
földalat ti vi zek meg ta lá lá sá hoz stb. A ter mé szet ok kult
erõi ál lan dó an kö rü löt tünk to lon ga nak, de mi igen las san
vesszük ész re õket. A ha gyo mány gyak ran rejt el egy-egy
igaz sá got köz mon dás ban vagy me sé ben, mi azon ban már
„ki nõt tünk” az ilyen faj ta „ba bo ná ból”!

Az asztrális sí kon van nak még ter mé szet szel le mek –
ke vés bé pon tos el ne ve zés sel „elementálok” – ame lyek nek
az ás vány, nö vény, ál lat és em ber for má i nak fel épí té se a
fel ada ta. Van nak ter mé szet szel le mek, ame lyek az ás vá -
nyo kat épí tik föl, ame lyek a nö vé nyek be ve ze tik az él te tõ
ener gi át, össze rak ják az ál lat vi lág tes tét mo le ku lá ról mo le -
ku lá ra, ép pen úgy, mint a fi zi kai tes tet, meg al kot ják az ás -
vá nyok, nö vé nyek és ál la tok asztrális tes te it is. Ezek a
me sék bõl is mert tün dé rek és gnó mok, a „kis nép” (a tör -
pék), akik va la mennyi nem zet nép mon dá i ban nagy sze re -
pet ját sza nak, bá jos, fe le lõt len gyer me kei a ter mé szet nek,
aki ket ko runk fa gyos tu do má nya a gye rek szo bá ba szám -
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ûzött, aki ket azon ban egy böl csebb tu do mány majd is mét
vissza fog he lyez ni ter mé sze tes jo ga ik ba. Csak a köl tõk és
az ok kul tis ták hisz nek ma ben nük, a köl tõk láng eszük, in -
tu í ci ó juk ré vén, az ok kul tis ták pe dig gya kor lott bel sõ ér -
zé kük kel szer zett föl is me rés alap ján. A nagy tö meg mind-
ket tõt ki ne ve ti, fõ képp az ok kul tis tát, ez azon ban nem szá -
mít, az el kö vet ke zõ idõk böl cses sé ge iga zol ni fogja õket.

Az ás vány-, nö vény- és ál lat vi lág éter tes té ben az élet fo -
lya mok já té ka az ato mi és mo le ku lá ris ré szek be bur kolt
asztrális anya got föl éb resz ti nyug vó ál la po tá ból. 

Az ás vány ban igen kis mér ték ben már vib rál ni kez dett. 
A for ma monádjának szer ve zõ ere je az asztrális vi lág ból
anya got vont ma gá hoz, ame lyet a ter mé szet szel le mek laza
össze té te lû tö meg gé, az ás vány asztrális tes té vé épí tet tek
ki. 

A nö vény vi lág ban az asztrális test kis sé job ban szer ve -
zett és jel lem zõ is mer te tõ je le, az „ér zés” job ban mu tat ko -
zik. A jól esõ és kel le met len ér zé sek ho má lyos, ha tá ro zat-
lan for mái, asztrális tes tük nö vek võ te vé keny sé gé nek
eredményei, a leg több nö vény nél meg fi gyel he tõk. Ho má -
lyo san ki tud ják már nyil vá ní ta ni a le ve gõ, az esõ mi att ér -
zett örö mü ket, vi szont az ár tal mas ha tá sok elõtt össze-
hú zód nak. Egyik a vi lá gos sá got ke re si, a má sik vi szont a
sö tét sé get, fe lel nek kül sõ be ha tá sok ra, al kal maz kod nak a
kül sõ fel té te lek hez, és né me lyek már ha tá ro zott ta pin tá si
ér zék rõl tesz nek tanúságot. 

Az ál lat vi lág ban az asztrális test még job ban ki fej lõ -
dött, és az ál lat vi lág fej let tebb tag ja i nál már elég ha tá ro -
zott szer ve ze tet ér el úgy, hogy a fi zi kai test ha lá la után az
asztrális test bi zo nyos ide ig fenn ma rad, és az asztrális sí -
kon füg get len éle tet él.
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Az ál la ti és az em be ri asztrális test fel épí té sét vég zõ ter -
mé szet szel le me ket vágy-elementáloknak, kámadéváknak
ne vez zük, mi vel min den fé le vágy tól él tet ve foly ton az ál -
la tok és em be rek asztrális tes té be épí tik ma gu kat. Ezek a
sa ját tes tük nek meg fe le lõ ele mi esszen ci át hasz nál ják fel
az ál la ti asztrális test fel épí té sé hez, ami ál tal e tes tek ben az 
ér ze tek és az ér zé sek szá má ra köz pon tok áll nak elõ. Ezek a 
köz pon tok is a be ha tá sok kö vet kez té ben kez de nek mû -
köd ni, ame lyek kí vül rõl a sû rûbb fi zi kai tes tet érik, és
ame lyek a fi zi kai éter test szer vei út ján az asztrális test be
jut nak. Az ál lat örö met vagy fáj dal mat csak ak kor kezd
érez ni, ami kor ezek az asztrális tes tet el érik. Ha a kõre rá -
ütünk, nem érez fáj dal mat. Sûrû fi zi kai és éte ri mo le ku lái
van nak, asztrális tes te azon ban szer ve zet len: az ál lat azért
érez fáj dal mat, ha üt jük, mert van asztrális központ ja az
ér zé sek be fo ga dá sá ra, és mert a vágy-elementálok sa ját ter -
mé sze tü ket be le szõt ték az övé be.

Mi vel az elementáloknak az em be ri asztrális test kö rül
vég zett mun ká já ban új szem pont ok jön nek elõ, fe jez zük
be az asztrális vi lág la kó i nak át te kin té sét, mi e lõtt e na -
gyon komp li kált asztrális for ma ta nul má nyo zá sá ba be le -
fog nánk.

Az ál la tok vágy tes te (az asztrális test szanszk rit el ne ve -
zé se kámarupa: káma – vágy, rupa – for ma) vagy asztrális
tes te az asztrális sí kon, amint em lí tet tük, füg get len, de rö -
vid lét tel ren del ke zik, mi u tán sûrû tár sát a ha lál meg sem -
mi sí tet te. A ci vi li zált or szá gok ban a már fent tár gyalt
el lenséges ér zü le tet ezek az ál la ti asztrális tes tek erõ sí tik,
mi vel az ál la tok szer ve zett le ölé se a vá gó hi da kon, és a
sport, min den év ben mil lió és mil lió ál la ti asztrális tes tet
küld az asztrális vi lág ba, tel ve fé le lem mel, bor za lom mal és 
ré mü let tel az em be rek iránt. 
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Az az arány lag ke vés ál lat, amely nyu ga lom ban, bé ké -
ben hal hat meg, va ló ság gal ele nyé szik a le ölt ál la tok nagy
se re gé ben, és az utób bi ak ál tal tá masz tott in du lat fo lyam,
ha tást gya ko rol va az em be ri és az ál la ti faj ra, még job ban
el tá vo lít ja õket egy más tól. Az egyik ol da lon ke gyet len ség -
re való haj la mot, a má si kon pe dig ösz tön sze rû el len szen -
vet és fé lel met ger jeszt.

Eze ket az ér zel me ket az utób bi év ti ze dek ben a ke gyet -
le nül ki e szelt és „vi vi szek ci ó nak” ne ve zett tu do má nyos
kín zás már je len té ke nyen meg erõ sí tet te. Ez a ki mond ha -
tat lan bar bár ság a tet te sek re való vissza ha tá sa i val új bor -
zal ma kat vitt az asztrális vi lág ba. Az em ber és „sze gény
ro ko nai” kö zött tá ton gó sza ka dé kot még job ban ki szé le sí -
tet te.

El te kint ve az asztrális vi lág nak ezek tõl a mond hat ni
„ren des” la kó i tól, ta lá lunk még al kal mi lá to ga tó kat is,
akiket mun ká juk ve zet oda, és aki ket nem sza bad tel je sen
fi gyel men kí vül hagy nunk. Ezek kö zül né me lyek a föl di
vi lág ból va lók, má sok pe dig ma ga sabb ré gi ók ból szár maz -
nak.

Az elõb bi ek kö zött van nak a kü lön bö zõ fokú Be ava tot -
tak. Né me lyi kük a Nagy Fe hér Pá holy hoz tar to zik (e Pá -
holy né hány tag já tól ered a Te o zó fi ai Tár su lat ala pí tá sa), a 
Hi ma lá jai vagy Ti be ti Test vé ri ség, má sok pe dig a vi lág
kü lön bö zõ ok kult pá ho lyá nak tag jai, a fe hér tõl a szür kén
ke resz tül a fe ke té ig.14 
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14 Azo kat az ok kul tis tá kat, akik ön zet le nek, és ma gu kat tel je sen
oda ad ják az is te ni aka rat ke resz tül vi te lé re, „fehéreknek” ne vez -
zük, azo kat, akik pe dig ön zõk, és az is te ni szán dék el len dol goz nak,
„fe ke ték nek”. Nö vek võ ön zet len ség, sze re tet, oda adás az is mer te tõ -



Ezek mind fi zi kai test ben élõ em be rek, akik meg ta nul -
ták, hogy le het fi zi kai haj lé ku kat ön ként el hagy ni, és
asztrális tes tük ben tel jes ön tu dat tal te vé keny ked ni. Kö -
zöt tük a tu dás és erény, jó aka rat és rossz aka rat, erõ és
gyön ge ség, sze líd ség és vad ság min den fo ko za ta kép vi sel -
te ti ma gát, és ta lál ha tó sok fi a tal je lölt is, akik még nin cse -
nek be avat va, akik elõ ször ta nul ják asztrális esz kö zük
hasz ná la tát, és az ös vény sze rint, amely re rá akar nak lép ni, 
jó vagy rossz in du la tú fel ada ta ik meg va ló sí tá sán dol goz-
nak.

Eze ken kí vül az asztrális sí kon a leg kü lön bö zõbb fej lõ -
dé si fo kon álló pszi chi kus ké pes sé gû sze mé lye ket ta lá -
lunk, akik rész ben élet tel tel ten, rész ben ál ma ta gon kó-
szál nak ott, mi a latt fi zi kai tes tük kö zön sé ges álom ba vagy
ré vü let be (transz ba) me rült anél kül, hogy va la mit sej te ne
kül sõ kör nye ze té rõl. Sa ját gon do la ta i ba bur ko lóz va, mint -
egy be hú zód va asztrális csi ga há zá ba, mil li ó nyi asztrális
test ke ring itt, ön tu da tos lé nyek tes te, akik nek fi zi kai tes te 
épp alszik. 

Amint mind járt lát ni fog juk, az ön tu dat, ha a test al -
szik, asztrális tes té be hú zó dik vissza, és át megy az asztrális 
vi lág ba, mind azo nál tal az ot ta ni kör nye zet rõl mind ad dig
nincs tu do má sa, amíg asztrális tes te annyi ra ki nem fej lõ -
dött, hogy a fi zi kai test tõl füg get le nül is tud te vé keny ked -
ni.
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je le az egyik nek, ön zés, gyû lö let, dur va bi tor lás a má si ké. A két szél -
sõ ség kö zött áll a har ma dik osz tály, amely nek jel le ge ve gyes, és még
nem le het tud ni, va jon az „Egyet len Én”, vagy elkülönített önös -
sé gük ál tal ve zet ve fog nak-e fej lõd ni. Ez utób bi a kat ne ve zem
„szür kék nek”. Tag ja ik las san ként ön tu dat la nul vagy tu da to san,
tisz ta meg fon to lás sal a két fõ cso port egyi ké be ol vad nak bele.



Al kal mi lag meg je le nik e sí kon egy-egy cséla, az adep-
tus el fo ga dott ta nít vá nya is, aki a ha lál ka pu ját át lép ve
majd nem azon na li új ra szü le té sét vár ja Mes te re ve ze té se
mel lett. Ter mé sze te sen ön tu da tá nak tel je sen bir to ká ban
van, és ép pen úgy te vé keny ke dik, mint más ta nít vány, aki
alvó tes té bõl lé pett ki. Egy bi zo nyos fej lõ dé si fo kon
ugyanis a ta nít vá nyok nak meg en ge dik, hogy a ha lál után
gyor san újra tes tet ölt se nek, és ilyen kö rül mé nyek kö zött
az asztrális sí kon vár ják a ked ve zõ al kal mat az új ra szü le -
tés re.

Az asztrális sí kon olyan em be ri lé nyek is lé tez nek, akik
az új ra szü le tés felé a sí kon ke resz tül me nõ ben van nak.
Ezek kel ké sõbb fo gunk fog lal koz ni. Kü lön ben is, az aszt-
rális vi lág éle té ben ezek nem ját sza nak sze re pet. Múlt juk
szen ve dé lye i vel és ér zé ki meg nyi lat ko zá sa i val ro ko ni vi -
szony ban álló vágy-elementálok ve szik kö rül õket, és se -
gít sé gük re van nak el jö ven dõ föl di éle tük asztrális tes té-
nek fel épí té sé ben. 

Most for dít suk fi gyel mün ket az em be ri asztrális test re,
lé té nek e vi lá gon fo lyó pe ri ó du sa alatt, és vizs gál juk meg
ter mé sze tét, va la mint az asztrális vi lág hoz való vi szo nyát.
Fi gyel jük meg egy fej let len em ber, egy át lag em ber és egy
spi ri tu á li sán fej lett em ber asztrális tes tét.

A fej let len em ber asztrális tes te fel hõ sze rû, ha tá ro zat -
lan kör vo na lú, la zán szer ve zett asztrális szel lem-anyag ból
áll, mind asztrális anya got, mind ele mi esszen ci át tar tal -
maz, ami az asztrális sík összes al osz tá lya i ból szár ma zik.
Ben ne azon ban az al sóbb osz tá lyok ál lo má nya annyi ra
ural ko dó, hogy a test szö ve te sûrû, dur va, és az a tu laj don -
sá ga, hogy a szen ve dé lyek kel és a kí ván sá gok kal kap cso la -
tos min den in ger re fe lel. Az ilyen anyag rez gés szá má tól
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elõ ál lott szí nek tom pák, szennye sek, ko mo rak, túl nyo mó -
an bar na, tompavörös, szennyeszöld szín ha tás ok. Az ilyen 
asztrális test nél nem for dul elõ a könnyen és gyor san vál -
ta ko zó szín já ték. A kü lön bö zõ szen ve dé lyek ne héz kes
hullámzásként, vagy ha he ve sek, mint vil la ná sok mu tat -
koz nak. Így pél dá ul a nemi szen ve dé lyek pisz kos, kar -
min-vö rös hul lá mot, a ha rag vad tü zes-vö rös vil la nást
bocsát ki.

Az asztrális test na gyobb, mint a fi zi kai, és a fej let len
em ber nél kö rös kö rül mint egy 25-30 centiéternyire túl ter -
jed raj ta. Ér zék szer ve i nek köz pont jai ha tá ro zot tan meg
van nak je löl ve, és a kül sõ be ha tá sok te vé keny ség re is in -
dít ják azo kat. Nyug vó ál la pot ban azon ban az élet fo lya -
mok – mi vel reny hék, és mi vel az asztrális tes tet sem a
fi zi kai, sem a men tá lis vi lág nem ösz tö ké li – ál mo san, kö -
zö nyö sen vi sel ked nek.15 A fej let len ál la pot nak min dig jel -
lem zõ vo ná sa, hogy te vé keny sé gét in kább a kül sõ be ha tás,
mint a bel sõ tu dat vált ja ki. Ah hoz, hogy a kõ moz gás ba
jöj jön, meg kell ta szí ta nunk, a nö vény a vi lá gos ság és a
ned ves ség ha tá sá ra mo zog, az ál lat te vé keny sé ge ak kor éb -
red fel, ha meg éhe zik. A cse kély fej lett sé gû em ber nek ha -
son ló buz dí tás kell. Mi e lõtt az ér te lem bi zo nyos fokú
érett ség re nem tesz szert, nem tud ön ma gá tól te vé keny sé -
get kez de mé nyez ni. A ma ga sabb cse lek võ ké pes ség köz -
pont jai a csakrák, ame lyek bõl az asztrális ér zék füg get len
te vé keny sé ge ki in dul, most még alig lát ha tók. Az ilyen fo -
kon álló em ber fej lõ dé se min den fé le he ves ér zé se ket kí -
ván meg, ame lyek egye dül ké pe sek ter mé sze tét felébresz-
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15 A ta nul má nyo zó itt fel fog ja is mer ni a tamaszikus guna elõ tér be
ke rü lé sét, ami a ter mé szet ben a sö tét ség és a te he tet len ség.



teni, és õt cse lek vés re bír ni. A kül vi lág ból jövõ be ha tá sok
akár gyö nyört okoz nak, akár fáj dal ma sak, szük sé ge sek ah -
hoz, hogy fel kelt sék és cse lek vés re ösz tö nöz zék. Mi nél
szá mo sab bak és he ve seb bek az ér zé sek, mi nél in kább érez, 
an nál job ban nö ve ke dik. Ezen a fo kon nem mi nõ sé gük
szá mít, ha nem sok kal in kább mennyi sé gük és erõs sé gük.
Az er köl csös ség kez de tei szen ve dé lye i ben mu tat koz nak
meg: fe le sé gé hez, gyer me ké hez, vagy ba rát já hoz fû zõ dõ
ér zel me i ben va la mi ön zet len ség re buz dí tó, gyön ge ösz -
tön zés az elsõ lé pés a ha la dás út ján, mert asztrális tes té nek
fi no mabb ré sze it moz gás ra ösz tön zi, és több meg fe le lõ
fajú ele mi esszen ci át vonz ma gá hoz. A szen ve dé lyek, vá -
gyak, kí ván sá gok, ke dély hul lám zás ok e já té ka köz ben az
asztrális test ál lan dó an vál toz tat ja anya gát. A jók erõ sí tik a 
test fi no mabb ré sze it, ki szo rít ják a dur vább anya go kat, be -
le von ják a fi no mab ba kat, a jó ha tá sú ele mi lé nye ket von -
ják ma guk hoz, ame lyek a meg új ho dá si fo lya ma tot támo-
gatják. A rosszak nak azon ban hom lo ke gye nest el len ke zõ
ha tá suk van: erõ sí tik a dur va ré sze ket, ki ûzik a finomab-
bakat, dur vább ré sze ket és olyan ele mi lé nye ket von nak
ma guk hoz, ame lyek az el dur vu lást se gí tik elõ. A tár gyalt
eset ben az em ber er köl csi és ér tel mi erõi még olyan emb ri -
o ná li sak, hogy asztrális tes te fel épí té sé ben és vál to zá sa i -
nak elõ idé zé sé ben még édes ke vés sze re pük van. In kább a
kül sõ kö rül mé nyek tõl, mint sa ját aka ra tá tól függ, mi vel,
amint már is mer tet tük, a fej lõ dés ala csony fo ká nak az az
is mer te tõ je le, hogy az em bert in kább a kül vi lág, és sa ját fi -
zi kai tes te ösz tön zi te vé keny ség re, mint bel sõ vi lá ga és ér -
tel me. Már meg le he tõs ha la dás, ha az em ber kezd a sa ját
aka ra ta ösz tön zé sé nek, sa ját ener gi á já nak en ge del mes ked -
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ni, ön ma ga ha tá roz ahe lyett, hogy vá gya i nak en ge del mes -
ked ne, va gyis an nak, ami kí vül rõl vonz za vagy ta szít ja.

Al vás kor a tu da tot be bur ko ló asztrális test ki vo nul a fi -
zi kai esz köz bõl, a sûrû és éte ri tes tet a szen der gés nek en -
ge di át. Ezen a szin ten azon ban a tu dat az asztrális test ben
még nem éber, mi vel hi á nyoz nak azok az erõ sebb kap cso -
la tok, ame lyek fi zi kai tes té ben tar tóz ko dá sa kor ösz tön zik. 
Az egye dü li, ami az ilyen asztrális test re ha tás sal le het, a
dur vább fajú elementálok, ame lyek rez gé se ket idéz nek
benne elõ: eze ket éte ri és fi zi kai agyá ra ve tí tik, és ott ál la ti
gyö nyör rel telt ál mo kat hoz nak lét re. Az asztrális test pon -
to san a fi zi kai test fö lött le beg, erõs von zá sa hoz zá kap csol -
ja, úgy hogy nem tud tá voz ni tõle.

Az át la gos er köl csû és ér tel mû em ber asztrális tes te az
elõb bi hez ké pest rop pant nagy ha la dást mu tat. Mé re té ben 
na gyobb, al ko tó ré szei kö zött na gyobb az egyen súly, és a
fi no mabb anya gok je len lé te az egész nek bi zo nyos tisz ta sá -
got köl csö nöz: az ér zés vál to zá sok szép, szí nes hul lám já -
ték ban jut nak ki fe je zés re. Kör vo na lai tisz ták és határozot- 
tak – el len tét ben az elõbb le írt asztrális test ho má lyos és
ha tá ro zat lan alak já val – és tu laj do no suk hoz ha son ló vá
válnak. Nyil ván va ló an azon az úton van, hogy a bel sõ em -
ber esz kö zé vé le gyen, ha tá ro zott szer ve zet tel és ál lan dó -
ság gal, olyan test té, amely ké pes és kész arra, hogy önál ló-
an te vé keny ked jen, és meg van az a ké pes sé ge, hogy fi zi kai
tár sá tól el vá laszt va is me gáll ja a he lyét. Nagy plasz ti ci tá sa
el le né re van egy nor má lis alak ja, és abba ál lan dó an vissza -
tér, ha egy be nyo más, amely alak já nak vál to zá sát idéz te
elõ, meg szû nik. Ál lan dó te vé keny ség ben, en nél fog va
folytonos rez gés ben van, és a szín ha tás ok vég te len vál to -
za tát mu tat ja. A csakrák is tisz tán lát ha tók, ha nin cse nek
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is még moz gás ban.16 A kül vi lág min den érin té sé re, amely
a fi zi kai test út ján hoz zá elér, gyor san re a gál. Be fo lyá sol -
ják mind azok az ösz tön zé sek, ame lye ket a ben ne lakó tu -
da tos lény küld, az em lé ke zés és a kép ze lõ e rõ ösz tön zi
cse lek vés re, és al kal mat ad arra, hogy fi zi kai tes tét te vé -
keny ség re bír ja, ahe lyett, hogy az ösz tö nöz né. 

Tisz tu lá sa ugyan azon az úton ha lad, mint az elõbb tár -
gyalt eset ben, te hát az al sóbb ren dû al ko tó ré szek ki ûzé se
út ján az ál tal, hogy el len té tes rez gé se ket in dít, és he lyet -
tük fi no mabb anyag épül be. Az ilyen em ber ma ga sabb er -
köl csi és ér tel mi fej lett sé ge las san ként az egész tes tet
ural ma alá hajt ja, és ek kor töb bé nem a kül sõ in ge rek fog -
ják ide-oda do bál ni, ha nem a sze rint fog kö vet kez tet ni,
meg ítél ni, el len áll ni, vagy va la mi nek helyt adni, amint azt 
he lyes nek tart ja. Ha meg ta nult gon do la tán ural kod ni,
asztrális tes tét gyor san tud ja ked ve zõ irány ban be fo lyá sol -
ni, így an nak tö ké le te se dé se lé pést tart hat vele. Ah hoz,
hogy ezt a ha tást el ér hes se, épp oly ke vés sé szük sé ges a
„modus operandi”, az el já rás mód pon tos meg ér té se, mint
amennyi re nem szük sé ges a lá tás hoz, hogy is mer jük a fény 
tör vé nye it. 

Ez a job ban fej lett asztrális test az al vás ide jén szin tén
el hagy ja fi zi kai bur kát, de nem ma rad a kö ze lé ben, mint
az elõb bi eset ben. Kó szál az asztrális vi lág ban, ide-oda
hajt ják az asztrális fo lya ma tok. A ben ne lévõ tu dat pe dig
az asztrális test moz gá sát, ha még nem is ké pes egye dül
irá nyí ta ni, de éb ren van, és el fog lal ja sa ját men tá lis ké pe i -
nek és men tá lis te vé keny sé gé nek él ve ze te. Köz ben pe dig
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16  Itt a ta nul má nyo zó a radzsasztikus guna túl súly ba kerülé sét fog ja 
ész lel ni, ami a ter mé szet ben lévõ ak ti vi tás mi nõ sé ge.



asztrális bur ka köz ve tí té sé vel be nyo má so kat fog fel, és
azo kat asztrális ké pek ké tud ja ala kí ta ni. Ezen a mó don az
em ber a tes té tõl tá vol töl tött idõ alatt ké pes tu dás ra szert
ten ni, és ezt a tu dást ké sõbb, mint élénk ál mot vagy lá to -
mást agyá nak át tud ja adni, vagy pe dig anél kül, hogy em -
lé kez ne rá, az agyi ön tu dat ba átszivárog.

A spi ri tu á li san fej lett em ber asztrális tes te az asztrális
anyag min den al osz tá lyá nak leg fi no mabb ré szecs ké i bõl
áll, és a magasabbrendûek for dul nak elõ ben ne leg in kább.
Szín já té ká nak fé nye és szép sé ge cso dá la tos. A fi no mo dott
ér te lem ál tal tá masz tott im pul zu sok kö vet kez té ben olyan
szí nek áll nak elõ, ame lyek a Föl dön is me ret le nek. A „tü -
zes ke re kek”, a csakrák itt oly mó don mu tat koz nak, hogy
el ne ve zé sü ket va ló ban meg ér dem lik: ör vény lõ for gá suk a
ma ga sabb ér zé kek te vé keny sé gét jel zi. Az ilyen test a szó
leg tel je sebb ér tel mé ben a tu dat esz kö ze, mert fej lõ dé sé nek 
fo lya ma in min den ér zé ke ki fej lõ dött, és tu laj do no sá nak
ál lan dó ural ma alatt áll. Ami kor az ilyen em ber el hagy ja
fi zi kai tes tét, a tu dat nem szen ved meg sza kí tást, csu pán
ne héz bur ko la tát ráz za le, és ter hé tõl meg sza ba dul va ta lál -
ja ma gát. E mi att az asztrális szfé rá ban hal lat lan gyor sa -
ság gal ké pes bár ho vá el men ni és nincs töb bé a szûk föl di
kö rül mé nyek hez köt ve. Asztrális tes te min den aka rat-im -
pul zus ra fe lel, gon do la ta it tük rö zi és en ge del mes ke dik ne -
kik. Az al kal mak, ame lyek nél fog va az em be ri ség nek szol- 
gálhat, így szer fö lött meg sok szo ro zód nak szá má ra, erõ it
eré nyek és jó aka rat ve ze ti. A dur vább ré szecs kék hi á nya
kép te len né te szi tes tét arra, hogy a vágy ala cso nyabb ren -
dû tár gyai meg kí sért hes sék, és azok el is for dul nak tõle,
mert már von ze re jü kön felül áll. Asztrális tes te csu pán a
ma ga sabb ér zel mek re fo gé kony, sze re te te oda adás sá vál to -
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zott, ener gi á ját a tü re lem megszelidítette. Csön des, nyu -
godt, vi dám és erõs, a nyug ta lan ság min den nyo ma nél-
kül: az ilyen em bert „min den sziddhi kész szol gál ni”17.

Az asztrális test a híd a sza ka dék fö lött, amely a tu da tot
a fi zi kai agy tól el vá laszt ja. Az im pul zu sok, ame lye ket az
ér zék szer vek föl vesz nek, és a sûrû és éte ri cent ru mok nak
át ad nak, on nan a meg fe le lõ asztrális köz pon tok ba ke rül -
nek át. Ott az ele mi esszen cia ha tá sá ra ér zé sek ké vál toz -
nak, és a bel sõ em ber ben, mint a tu dat tár gyai je lent-
keznek, mert az asztrális rez gé sek a men tá lis test anya gá -
ban meg fe le lõ rez gé se ket hoz nak lét re. A szel lem-anyag fi -
nom sá gá nak e fo ko za tos sá ga ré vén jut nak el a föl di dol gok 
ne héz kes ha tá sai a tu dat hoz, és ép pen így, csak for dí tott
úton jut nak a gon do lat ál tal elõ hí vott rez gé sek a fi zi kai
agy ba, és ott a men tá lis nak meg fe le lõ fi zi kai rez gé se ket
hoz zák lét re. Ez a sza bály sze rû, nor má lis út, ame lyen át a
tu dat kí vül rõl be nyo má so kat vesz föl, és ki fe lé be nyo má -
so kat küld. A rez gé sek nek ez az ál lan dó ki és be fe lé áram -
lá sa si et te ti fõ ként az asztrális test fej lõ dé sét. Ez a fo lya mat 
kí vül rõl és be lül rõl hat rá, elõ moz dít ja ren de zõ dé sét és ál -
ta lá nos nö ve ke dé sét. Gya rap szik ke rü le te, szö ve te fi no -
mabb, kör vo na lai éle seb bek lesz nek, és bel sõ szer ve zett-
sége elõ re ha lad. Így gya ko rol va a tu dat nak való en ge del -
mes ke dést, las san ként ké pes lesz arra, hogy önál ló szerv -
ként szol gál ja azt, és az asztrális vi lág ból köz vet le nül át-
vett rez gé se ket ér tel me sen át ad ja neki. Bi zo nyá ra már a
leg több ol va só nak van némi sa ját ta pasz ta la ta azok ról a be -
nyo má sok ról, ame lyek kí vül rõl jut nak tu da tá ba anél kül,
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hogy ere de tü ket va la mely fi zi kai be ha tás nak kö szön het -
né, és ame lyet va la mi lyen kül sõ ese mény csak ha mar iga -
zol. Ezek igen gyak ran olyan be nyo má sok, ame lye ket az
asztrális test köz vet le nül fog fel, és to váb bít a tu dat hoz és
ezek a be nyo má sok, az úgy ne ve zett „elõ ér ze tek” gyor san,
pon to san iga zo lód nak. Ami kor az em ber ma ga sabb fej lõ -
dé si fo kot ért el, ami a kö rül mé nyek sze rint igen kü lön bö -
zõ le het, kap cso lat kép zõ dik a fi zi kai és az asztrális,
va la mint az asztrális és a men tá lis vi lág kö zött, és így a tu -
dat az egyik ál la pot ból a má sik ba em lé ke ze tét meg tart va
me het át. Az em lé ke zés nem sza kad meg, mint a kö zön sé -
ges em ber nél, aki nél az át me net az egyik sík ból a má sik ba
min dig bi zo nyos ide ig tar tó ön tu dat lan ság gal jár. Az ilyen 
em ber ké pes asztrális ér zé ke it sza ba don hasz nál ni, mi a latt 
tu da ta a fi zi kai test ben mû kö dik, úgy hogy az is me ret szer -
zés e bõ for rá sa éber ön tu da tá nak ré szé vé vá lik. Olyan dol -
gok, ame lyek ed dig hit té te lek vol tak csu pán, most tu dott
dol gok ká lesz nek, és abba a hely zet be jut, hogy a lát ha tat -
lan vi lág al sóbb ré gi ó i ra vo nat ko zó teozófiai tanítások
tartalmi valóságát személyesen próbára teheti.

*

Ha szét tag lal juk az em bert „prin cí pi u ma i ra”, va gyis az
élet meg nyi lat ko zá sa i nak kü lön fé le mód ja i ra, azt mond -
hat juk, hogy a négy al sóbb prin cí pi um az asztrális és a fi zi -
kai sí kon te vé keny ke dik. A ne gye dik prin cí pi um a káma,
a vágy és ez az asztrális test ben meg nyi lat ko zó és at tól
meg ha tá ro zott élet. Jel lem zõ tu laj don sá ga az ér zés, ami
cse ne vész alak já ban ér zet, bo nyo lul tabb alak já ban ér ze -
lem vagy va la mely fo ko zat a ket tõ kö zött. Ezek összes sé ge
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a vágy, amit von za nak vagy ta szí ta nak a tár gyak asze rint,
hogy a sze mé lyes én nek gyö nyört vagy szen ve dést okoz -
nak. A har ma dik prin cí pi um a prána, a fi zi kai szer vek
fenn tar tá sá ra gyûj tött élet erõ. A má so dik az éterikus test -
más, rö vi den éter test, az elsõ a sûrû vagy kö zön sé ges fi zi -
kai test. Az utób bi há rom a fi zi kai síkon mûködik.

H.P. Blavatsky ké sõb bi osz tá lyo zá sá ban mind a pránát,
mind a sûrû fi zi kai tes tet ki zár ta a prin cí pi u mok so rá ból,
és a pránát az Egye te mes Élet nek, a fi zi kai tes tet pe dig
csu pán éte ri tár sa ki egé szí tõ ré szé nek fog ta fel, amely éte ri 
alak má sá ba épí tett, ál lan dó an vál to zó anya gok ból áll. Ha
ezt a fel fo gást ma gun ké vá tesszük, nagy sza bá sú fi lo zó fi ai
át te kin tést nye rünk az Egyet len Élet rõl, az Egyet len Én -
rõl, ami mint em ber nyi lat ko zik meg, és vál to zó, múló kü -
lön bö zõ sé gek ben je lent ke zik. Az utób bi ak fel tét ele it a tes- 
tek szab ják meg. Õ maga a kö zép pont ban min dig ugyan az
ma rad, és csak kí vül rõl szem lél ve mu tat kü lön bö zõ ké pet
egyik vagy má sik tes te anya gá nak mi nõ sé ge sze rint. A fi -
zi kai test ben ez a prána az ener gia fej lesz tõ, el len õr zést
gyakorló és fenn tar tó; az asztrális test ben, mint káma ér -
zé kel örö met és szen ve dést. Még más ol dal ról is meg fog -
juk is mer ni, ha a ma ga sabb vi lá gok ba érünk. Az alap-
gon do lat azon ban vé gig ugyan az ma rad, és ez a te o zó fia
má so dik alap gon do la ta, amit ha egy szer jól meg ér tet tük,
ve zér fo na lul szol gál eb ben a roppant bonyolult világban.
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III. FEJEZET

A  KÁMALOKA

A kámaloka, szó sze rint: a vágy he lye, la kó he lye, amint
már je lez tük, az asztrális sík ré sze. Nem va la mi kü lön
hely, ha nem az oda tar to zó lé nyek tu da tá nak ál la po ta kü lö -
ní ti el at tól.18 E lé nyek az em be ri lé nyek, akik fi zi kai tes -
tü ket a ha lál foly tán el vesz tet ték, és bi zo nyos tisz tu lá si
fo lya ma tok nak kell alá vet ni ük ma gu kat, mi e lõtt a bol dog
és bé kes sé ges élet be men né nek át, amely a tu laj don kép pe -
ni em ber nek, az em be ri lé lek nek osz tály ré szé ül jut.19

Ez a ré gió kép vi se li és fog lal ja ma gá ba azt az ál la po tot,
ame lyet a po kol nak, pur ga tó ri um nak vagy vá ra ko zá si ál la -
pot nak szok tak ne vez ni, és ame lyek nek egyi ké rõl vagy
má si ká ról va la mennyi val lás azt ta nít ja, hogy az az em ber
ide ig le nes la kó he lye arra az idõ re, mi kor tes tét el hagy ta,
de még nem me he tett be a menny or szág ba. Nem az örök
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18 A hin duk ezt az ál la po tot pretalokának, va gyis a preták la kó hely -
ének ne ve zik. A preta olyan em be ri lény, aki fizikai tes tét el vesz -
tet te, azon ban még ál la ti ter mé sze té nek sú lyá val van meg ter hel ve.
Ezt nem vi he ti ma gá val, és emi att ad dig be van bör tö nöz ve, amig
ezt a bur kot el nem vesz ti, amíg az fel nem osz lik.

19 A lé lek, az em be ri ér te lem a ka pocs az em ber ben lévõ is te ni szel -
lem és az al sóbb sze mé lyi ség kö zött. Ez az „Egó”, az egyé ni ség, az
Én, amely a fej lõ dés fo lya mán ki bon ta ko zik. Te o zó fi ai ki fe je zés sel
élve, ez a „manasz” a Gon dol ko dó: en nek ener gi á ja az ér te lem, ami 
az em be ri agy korlátain be lül mun kál ko dik.



szen ve dés he lye, nem az örök po kol, amely ben egyes vak -
buz gók még min dig hisz nek. Ezek csak a tu dat lan ság,
gyû lö let és fé le lem li dérc nyo má sos álom ké pei. Meg van -
nak azon ban ben ne a szen ve dés ide ig le nes és tisz tí tó jel le -
gû le he tõ sé gei, ezek vi szont csu pán az em ber éle té ben
el in dí tott okok oko za tai. Épp oly ter mé sze te sek és ki ke rül -
he tet le nek, mint bár mely más oko zat, ame lyet e vi lág ban
rossz cse le ke de te ink kel lét re ho zunk, mert a tör vény vi lá -
gá ban élünk, és min den ve tés nek a meg fe le lõ ara tást kell
hoz nia. A ha lál az em ber er köl csi és ér tel mi ter mé sze tét
nem vál toz tat ja meg, és az egyik vi lág ból a má sik ba való
át me net tel járó ál la pot vál to zás csu pán a fi zi kai test el vesz -
té sé ben áll, egye bek ben az embert érintetlenül hagyja.

A kámaloka ál la po ta az asztrális vi lág min den alsíkján
meg van, úgy hogy hét ré gi ó ról be szél he tünk, és a leg al sók -
tól kezd ve föl fe lé ha lad va elsõ, má so dik, har ma dik stb.
alsíknak ne vez het jük azo kat.20 Már lát tuk, hogy az aszt-
rális sík min den alsíkja anya gok kal já rul hoz zá az asztrális 
test össze té tel éhez, és ezek nek a ré szek nek egé szen sa ját sá -
gos el ren de zé se vá laszt ja el az egyik ré gi ó ban tar tóz ko dót
a má sik ban lé võ tõl, noha az ugyan azon ré gi ó ban lé võk
tud nak egy más sal érint kez ni. Ezek a ré gi ók, mi vel mind -
egyik meg fe lel egy-egy asztrális alsíknak, sû rû sé gük ré vén 
kü lön böz nek, és a kámalokában lévõ lény kül sõ for má já -
nak sû rû sé ge ha tá roz za meg a ré gi ót, amely re kor lá toz va
van. Az anyag nak ez a kü lönb sé ge aka dá lyoz za meg az át -
me ne tet az egyik ré gi ó ból a má sik ba. Az egyik ré gió la kói
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20 Eze ket a tar to má nyo kat gyak ran más mó don szá moz zák: az elsõ a 
leg fel sõ és a he te dik a leg al só. Mind egy, me lyik vé gé rõl szá moz -
zuk – a szer zõ az alul ról fel fe lé szá mo zást hasz nál ja, a sí kok nak és
alap el vek nek meg fe le lõ en.



épp oly ke vés sé tud nak a má si ké val érint ke zés be lép ni,
mint ahogy a ten ger mé lyén lakó hal sem tud ja gon do la ta -
it a sas sal ki cse rél ni. Ami az egyik nek élet ele me, ab ban a
má sik el pusz tul.

Ha a fi zi kai test meg hal, az asztrális test a pránával és a
töb bi prin cí pi um mal együtt – va gyis az egész em ber a sûrû 
test ki vé te lé vel – ki hú zó dik ab ból a „hús ta ber ná ku lum -
ból”, ahogy va la ki a kül sõ tes tet igen ta lá ló an el ne vez te. A
ki fe lé irá nyu ló élet ener gi ák vissza vo nul nak, a prána ösz-
szegyûjti azo kat, és el vo nu lá suk ab ban az el tom pu lás ban
nyil vá nul meg, amely a fi zi kai ér zék szer ve ket meg le pi.
Azok még meg van nak, sér tet le nek, fi zi ka i lag érintetle-
nek, ké szen a szo kott mû kö dés re. A bel sõ ural ko dó azon -
ban, aki ál ta lunk lá tott, hal lott, ér zett, sza golt és íz lelt, in -
du ló fél ben van. Szá má ra ezek a szer vek már csu pán anyag- 
hal ma zok, ame lyek él nek ugyan, de ér zé ke lé si ké pes sé gük 
hi ány zik. Las san el tá vo zik a test ura, be bur ko ló zik li lás -
szür ke éter tes té be, és tel je sen el me rül el múlt éle te pa no rá -
má já nak szem lé le té ben, amely a ha lál órá já ban elõt te
ki bon ta ko zik. E ké pek ben éle té nek min den ese mé nye, ki -
csiny és nagy tel jes rész le tes ség gel bent fog lal ta tik, lát ja si -
ke re it vagy si ker te len sé ge it, nagy ra vá gyá sá nak, törekvé-
seinek gyõ zel me it, bal fo gá sa it, sze re te tét, gyû lö le tét:
egész éle té nek fõ irá nya vi lá go san meg mu tat ko zik. Éle té -
nek ve ze tõ gon do la ta elõ tér be lép, hogy a lé lek be mé lyen
be vé sõd jék, és ez zel ki je lö li a ré gi ót is, amely ben a ha lál
utá ni éle té nek leg na gyobb ré szét töl te ni fog ja. Ünne-
pélyes pil la nat az va ló ban, amely ben az em ber szem tõl-
szem ben áll éle té vel és múlt ja aj ká ról hall ja meg hir det ni
jö võ jét. Egy rö vid pil la na tig lát ja ön ma gát úgy, ami lyen:
meg ér ti éle té nek cél ját, és meg is me ri, hogy a tör vény erõs,
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igaz sá gos és jó. Ek kor ket té sza kad a fi zi kai és az éter test
kö zöt ti mag ne ti kus kö te lék, a föl di élet ide jé re össze kö tött 
tár sak el vál nak, és az em ber, kü lö nö sebb ese tek tõl el te -
kintve, békés öntudatlanságba süllyed.

Nyu ga lom és áhí tat tölt se el te hát azo kat, akik egy hal -
dok ló köré gyü le kez nek, hogy ün ne pé lyes csend ural kod -
jon, amíg a tá vo zó múlt já ra vissza pil lant. He ves sí rás,
han gos jaj ve szé ke lés csak meg tör he ti és sért he ti a lé lek
össz pon to sí tott fi gyel mét. Ön zés és to la ko dás a sze mé lyes
vesz te ség fö löt ti jaj ga tás sal meg tör ni a csen det, ami a hal -
dok ló nak se gít sé gé re és eny hí té sé re szol gál. A val lás igen
böl csen imát ír elõ a hal dok ló ért, mi vel az se gít meg õriz ni
a nyu gal mat, ön zet len se gí tõ kí ván sá go kat éleszt, sze re tõ
gon do la to kat, ame lyek ol tal maz zák és védik.

Né hány órá val, rend sze rint har minc hat órá nál nem
töb bel a ha lál be áll ta után éte ri tes té bõl is ki vo nul az em -
ber, hát ra hagy va az ön tu dat lan éte ri holt tes tet, amely sûrû 
tár sa mel lett ma rad, és an nak sor sá ban osz to zik. 

Ha a sûrû tes tet el te me tik, az éter test egy ide ig a sír fö -
lött le beg, az tán las san fel osz lik. Azo kat a kel le met len ér -
zé se ket, ame lyek a te me tõ ben az em bert gyak ran meg-
le pik, fõ kép pen az ott osz la do zó éter tes tek okoz zák. Ha
azon ban a sûrû tes tet el ége tik, éte ri tár sa igen gyor san fel -
osz lik, mi vel régi fész két, fi zi kai von zó pont ját el vesz tet te.
Ez is egy ok a sok kö zött, ame lyek amel lett szól nak, hogy a
holt tes tet in kább el ége tés, mint el föl de lés út ján tá vo lít suk 
el.

Az em ber nek éter tes té bõl való ki vo nu lá sát a prána el -
vo nu lá sa kö ve ti, ami az ál ta lá nos élet óri á si tar tá lyá ba tér
vissza, mi a latt a kámalokába való át me net re im már kész
em ber asztrális tes te bi zo nyos át ren de zé sen megy át. Ez a
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tisz tu lá si fo lya mat ra ké szí ti õt elõ, amely a tu laj don kép pe ni 
em ber meg sza ba du lá sá hoz szük sé ges. Az asztrális test ben a
föl di élet fo lya mán a kü lön bö zõ faj tá jú asztrális anyag ösz-
szekeveredik, mint a fi zi kai test ben a szi lárd, csepp fo lyós,
gáz ne mû és éte ri anya gok. A ha lál után az asztrális test el -
ren de zé sé ben be ál ló vál to zás ab ban áll, hogy ezek az anya -
gok sû rû sé gük kü lön bö zõ fo ká nak meg fe le lõ en koncent-
rikus ré te gek ké ren de zõd nek úgy, hogy a fi no mab bak be -
lül re, a dur váb bak kí vül re ke rül nek, és min den ré teg olyan
anyag ból kép zõ dik, amely az asztrálisnak csak egy alsík já -
ból ered. Ilyen mó don az asztrális test hét egy má son lévõ ré -
teg bõl áll, és asztrális anyag ból lévõ hét ré tû bu rok ká lesz,
amely be az em ber, mint ta lá ló an mond hat juk, be van bör -
tö nöz ve. Csu pán e hé jak szét tö ré se után vá lik sza bad dá. Vi -
lá go san ki tû nik eb bõl, mi lyen rop pant fon tos, hogy az
asztrális test még a föl di élet ben meg tisz tul jon. Az em ber
ugyan is a kámaloka összes sík ja in ad dig tar tóz ko dik, amíg
az a ré teg, amely nek anya ga az il le tõ sík hoz tar to zik, annyi -
ra fel nem osz lik, hogy a leg kö ze leb bi ré gi ó ba való át me net
le het sé ges lesz. Az, hogy az il le tõ ré gi ó ban ön tu dat ra éb -
red-e, vagy pe dig ön tu dat la nul, ró zsás álom ba me rül ten ha -
lad-e át raj ta, csu pán annyi ide ig vissza tart va, amennyit a
szét bom lás me cha ni kus fo lya ma ta meg kí ván, at tól függ,
mi lyen mér ték ben mû kö dött tu da ta életében az illetõ alsík
anyagában. 

A szel le mi leg ha la dott em ber, aki asztrális tes tét annyi ra
fi no mí tot ta, hogy al ko tó ré szei az asztrális sík min den alsík- 
jának csak leg fi no mabb ré sze i bõl van nak, gyor san át vo nul
a kámalokán, asztrális tes te na gyon gyor san fel osz lik, õ ma-
ga pe dig a fej lõ dés fo ká nak meg fe le lõ ré gi ók ba emelkedik.
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A ke vés bé fej lett em ber, ha éle te tisz ta és mér ték le tes
volt, és a föl di dol gok hoz csak kis mér ték ben ra gasz ko dott, 
kis sé mér sé kel tebb szár nya lás sal fog a kámalokán át ha lad -
ni, bé kés álom ba me rül ten és kör nye ze té rõl mit sem tud -
va, mi a latt men tá lis tes te a kü lön bö zõ asztrális hé ja kat
egy más után le ve ti, és csak ak kor éb red fel, ha égi he lyét
el éri. Más, még ke vés bé fej lett em be rek, az al sóbb ré gi ó -
kon át kel ve már fel éb red nek, és azon az alsíkon éb red nek
ön tu dat ra, ame lyik leg in kább össze függ tu da tuk mû kö dé -
sé vel föl di éle tük ben. Itt ugyan is a meg szo kott be ha tá sok -
tól éb red nek fel, ha bár ezek a ha tá sok most, a fi zi kai test
se gít sé ge nél kül, egye dül asztrális tes tük köz ve tí té sé vel
érik õket. Vé gül azok, akik éle tü ket ál la ti szen ve dé lyek
kö zött töl töt ték el, a ne kik meg fe le lõ ré gi ók ban éb red nek
fel, és min den ki a szó szo ros ér tel mé ben „a maga he lyé re
kerül”.

Az olyan em ber hely ze te, aki va la mely sze ren csét len -
ség, ön gyil kos ság, gyil kos ság, vagy más for má ban fel lé põ
hir te len ha lál kö vet kez té ben vesz tet te el éle tét, ter mé sze -
te sen kü lön bö zik a meg szo kott ese tek tõl, ami kor be teg ség 
vagy ma gas élet kor foly tán szû nik meg az élet erõ. A fi zi kai 
élet bõl hir te len ki sza kí tott em ber, ha tisz ta és a lel ki ek re
irá nyí tott volt, kü lö nös vé de lem ben ré sze sül, és ide jét éle -
té nek ter mé sze tes ha tá rá ig, mint ha az nor má lis fel té te lek
sze rint folyt vol na le, sze líd álom ban töl ti. Más ese tek ben
azon ban ön tu da tá nál ma rad, sok szor el múlt éle te leg utol -
só ese mé nyé nek szem lé le té be me rül, nem is ve szi ész re,
hogy fi zi kai tes tét el vesz tet te, és ab ban a ré gi ó ban ma rad,
ame lyik asztrális tes te leg kül sõ ré te gé nek meg fe lel. Nor -
má lis kámalokai éle te csak ak kor kez dõ dik, ha ter mé sze -
tes föl di éle té nek ide je be te lik, és ad dig mind asztrális
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kör nye ze tét, mind a fi zi ka it igen ele ve nen lát ja. Egy ki -
vég zett gyil kos ról H.P. Blavatskynak egyik ta ní tó ja azt
mond ta, hogy a kámalokában újra meg újra át él te a gyil -
kos ság és az utá na kö vet ke zõ ese mé nyek tör té ne tét. Ör dö -
gi tet tét ál lan dó an meg is mé tel te, el fo ga tá sá nak és kivégzé- 
sének ré mü le tét újra meg újra át él te. Az ön gyil kos au to -
ma ti ku san is mét át éli a fé le lem és két ség beesés ér zé se it,
ame lyek ön gyil kos sá gát meg elõz ték, és bor zal mas ma -
kacs ság gal is mét li tet tét, és a ha lál küz del met. Egy asz-
szony, aki vad ré mü le té ben, lán gok kö zött vesz tet te el éle -
tét, két ség beeset ten erõl köd ve, hogy meg sza ba dul jon,
olyan iz ga tott ál la pot ban ke rült át, hogy még öt nap múl va 
is két ség beeset ten küsz kö dött, ab ban a hi e de lem ben, hogy 
még min dig a lán gok kö zött van, és va dul vissza uta sí tott
min den fá ra do zást hogy meg nyug tas sák. Egy má sik nõ vi -
szont, aki egy vi har al kal má val gyer me ké vel ölé ben, szí vé -
ben sze re tet tel és bé ké vel lel te ha lá lát a zúgó hul lá mok-
ban, a túl só ol da lon bé ké sen aludt, bol dog és ele ven lá to -
má sok ba me rül ve, ame lyek ben fér jét és gyermekeit látta
maga elõtt.

A kö zön sé ge sebb ese tek ben a sze ren csét len ség ál tal
oko zott ha lál min dig hát rá nyos, és oka va la mely ko mo -
lyabb vét ség, amit azon ban nem szük ség kép pen a je len
élet ben kö vet tünk el. (lásd IX. fe je zet, Kar ma.) A tel jes
ön tu dat a kámaloka al sóbb, a Föld höz kö ze li ré gi ó já ban
sok kel le met len ség gel és ve széllyel jár. Az em be ren ak kor
még azok a ter vek és ér de kek ural kod nak, ame lyek föl di
éle tét be töl töt ték, és a ve lük kap cso la tos dol go kat és em -
be re ket vi lá go san lát ja. Só vár gá sa el len áll ha tat la nul ûzi,
hogy be fo lyá sol ja azo kat a dol go kat, ame lyek hez szen ve -
dé lyei és ér zé sei még min dig ta pad nak, és ek képp a föld -
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höz kö tött ma rad, te vé keny sé gé nek szo kott szer ve it azon-
ban el vesz tet te. Meg nyug vást csak ak kor re mél het, ha el -
szán tan há tat for dít a föld nek, és szel le mét ma ga sabb dol -
gok ra irá nyít ja. Arány lag ke ve sen elég erõ sek eh hez az
erõfe szí tés hez, még az asztrális sí kon mû kö dõk ál lan dó an
ren del ke zé sük re álló se gít sé gé vel sem, pe dig ezek nek a
fel ada ta ép pen ab ban áll, hogy ve zes sék és tá mo gas sák azo -
kat, akik el hagy ták ezt a vi lá got.21

Az ilyen szen ve dõk, meg un va gyá mol ta lan te he tet len -
sé gü ket, szen zi tív em be rek nél ke res nek me ne dé ket, mert
ve lük össze köt te tés be tud nak lép ni, és ilyen for mán új ból
föl di dol gok ba avat koz hat nak. Sok szor meg kí sé rel nek ha -
tal muk ba ke rí te ni egy meg fe le lõ mé di u mot, és így más nak 
a tes tét sa ját cél juk ra hasz nál va sok új fe le lõs ség gel ter he -
lik meg jö võ jü ket. Nem min den ok kult ok nél kül imád -
koz nak te hát az an gol pa pok: „Õrizz meg min ket, Urunk, a
há bo rú tól, a gyil kos ság tól és a hir te len ha lál tól!”

Fi gyel jük meg most egy más után a kámaloka ré sze it,
hogy ké pet al kot has sunk ma gunk nak ezen át me ne ti hely
kö rül mé nye i rõl, ame lye ket az em ber föl di éle té ben ta nú -
sí tott vá gya i val te remt ma gá nak. Ne fe led jük el, hogy az
asztrális bu rok élet ere je, va gyis az il le tõ egyén bu rok ba
való be bör tön zé sé nek tar ta ma azok nak az ener gi ák nak a
mennyi sé gé tõl függ, ame lyek föl di éle te alatt az il le tõ
anyag ban mû köd tek. Ha a leg al sóbb ren dû szen ve dé lyek -
nek adta át ma gát, ak kor dur va anya gá nak tar tós éle te, és
arány lag nagy tö me ge lesz. Ez az elv ural ko dik a kámaloka
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min den ré gi ó já ban, úgy hogy az em ber még föl di éle té ben
meg le he tõs pon to san meg tud ja ítél ni a jö võt, amely köz -
vet le nül a túl só ol da lon vár rá.

Elsõ, va gyis leg al só osz tá lya az az ál la pot, ame lyik sok
hin du és budd his ta irat ban „po kol” né ven van kü lön bö zõ -
kép pen le ír va. Min de nek elõtt tisz tá ban kell len nünk az -
zal, hogy az em ber ezen ál la po tok egyi két el ér ve egyálta-
lán nem sza ba dul meg szen ve dé lye i tõl és vá gya i tól, ame -
lyek oda vit ték. Csí ra ál la pot ban, jel le mé nek al ko tó ré sze -
ként vissza ma rad nak, és ha majd új ra szü le tés so rán a fizi-
kai vi lág ba vissza tér, ér zel mi ter mé sze te be lõ lük fog ki ala -
kul ni. A kámaloka leg al sóbb ré gi ó já ban való tar tóz ko dást
an nak kö szön he ti, hogy vágy tes te e ré gi ó ba tar to zó anyag -
ból van, és olyan so ká ig lesz ott, amíg en nek az anyag nak
leg na gyobb ré sze le nem vá lik, és amíg a be lõ le ala kult bu -
rok annyi ra fel nem osz lik, hogy az em ber ké pes a leg kö ze -
leb bi fel sõbb ré gi ó val érint ke zés be lépni.

En nek a hely nek az at mosz fé rá ja hi he tet le nül ko mor,
nyo masz tó, si vár és szo mo rú. Mint ha csak mind az a ha tás
oda gyûlt vol na, ami el len sé ge a jó nak, és en nek oka az
olyan em be rek je len lé te, aki ket go nosz szen ve dé lye ik hoz -
tak e szo mo rú hely re. Mind az a vágy és ér zés, ami ir tó zat -
tal tölt el, itt meg kap ja a meg nyi lat ko zás hoz szük sé ges
anya got. Az em be ri lét leg mé lyebb szint je ez, ahol a fi zi kai 
lá tás elõl el rej tett ször nyû sé gek mez te le nül mu to gat ják
ma gu kat. Vissza ta szí tó vol tát még meg sok szo roz za az a
kö rül mény, hogy az asztrális vi lág ban a jel lem zõ tu laj don -
ság a kül alak ban is ki fe je zés re jut. A rossz szen ve dé lyek kel 
telt em ber kül se je egé szen en nek meg fe le lõ. Az ál la ti as kí -
ván sá gok az asztrális test nek ál la ti as for mát köl csö nöz -
nek, és az el va dult em be ri lé lek nek vissza ta szí tó ál lat-
em be ri alakok felelnek meg. 
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Az asztrális vi lág ban sen ki sem játsz hat ja a kép mu ta tót, 
sen ki sem rejt het eré nyes lát szat fá tyo la alá ocs mány gon -
do la to kat. Ami lyen az em ber a va ló ság ban, az itt kül sõ for -
má ban is ki fe je zés re jut: su gár zó szép ség ben, ha ne mes
lény, vissza ta szí tó rút ság ban, ha rom lott. Ezek után köny-
nyû meg ér te ni, hogy az olyan Ta ní tók, mint Budd ha is,
aki nek te kin te te elõtt min den vi lág fel tá rul, ele ven és fé -
lel me tes ké pek ben fes tik le e po kol be li ál la po to kat. A mo -
dern ol va só nak ezek a ké pek hi he tet len nek lát sza nak,
mi vel az em be rek el fe lej tik, hogy min den lé lek, mi helyt
egy szer a fi zi kai vi lág ne héz kes és ala kít ha tat lan anya gá tól 
meg sza ba dult, iga zi alak ját ve szi fel, és pon to san olyan,
mint a va ló ság ban. Egy el zül lött, el tom pult go nosz te võ
arc vo ná sai még itt e föl dön is igen vissza ta szí tó lát ványt
nyúj ta nak. Vár ha tunk-e hát egye bet – ami kor a könnyen
ala ku ló asztrális anyag bû nös vá gyai min den im pul zu sá ra
ala kot ölt, – mint hogy az ilyen em ber nek ijesz tõ kül se je
le gyen, és az iszo nyat min den vál to za tát mutassa?

Nem kell el fe lej te ni, hogy a leg al sóbb ré gió né pes sé ge
az em be ri ség al já ból áll, gyil ko sok ból, tol va jok ból, a bû -
nö sök min den faj tá já ból, iszá ko sok ból, go nosz te võk bõl.
Aki nek itt a kör nye ze té rõl tu do má sa van, mind egy-egy
bru tá lis bûn nel van ter hel ve, szán dé kos és foly to nos ke -
gyet len ség gel vagy szennyes vá gyak kal van te lít ve. A jobb
em be rek kö zül egye dül az ön gyil kos ok nak kell bi zo nyos
ide ig itt tar tóz kod ni uk, olya nok nak, akik el kö ve tett bû ne -
ik föl di bün te té se elõl ön gyil kos ság gal pró bál tak me ne -
kül ni, de a cse re ál tal hely ze tü ket ter mé sze te sen csak sú-
lyosbították. Ez azon ban nem vo nat ko zik min den ön-
gyil kos ra – ezt jól ért sük meg –, mert ön gyil kos ság sok fé le
mo tí vum ból ered het, ha nem csak azok ra, aki ket el kö ve -
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tett bû nük ösz tö nöz, hogy kö vet kez mé nye i tõl sza ba dul ja -
nak.

E ko mor kör nye zet és vissza ta szí tó tár sa ság ki vé te lé vel
min den itt lévõ em ber köz vet len te rem tõ je sa ját nyo mo rú -
sá gá nak. Az em be rek itt szen ve dé lye i ket vál to zat la nul,
tes ti fá tyo luk nél kül, de egyéb ként mez te len bru ta li tá suk -
ban, ter mé sze tes ször nyû sé gük ben mu tat ják. Tel ve he ves,
ki elé gí tet len vá gyak kal, bosszú tól és gyû lö let tõl he vít ve, a
föl di ki elé gí tést só vá rog ják, ame lyet azon ban most meg -
aka dá lyoz a szük sé ges fi zi kai szer vek hi á nya. Düh tõl li -
heg ve, pré dá ra les ve ba ran gol ják be ezt a ré gi ót, el he lyez-
kednek a föld min den szennyes zuga kö rül, bor dély há zak,
pá lin ka mé ré sek kö rül, ame lyek lá to ga tó it sze mér met len,
tisz tes ség te len cse le ke de tek re ösz tön zik, les ve az al kal -
mat, hogy meg száll ják, és még go no szabb cse le ke de tek re
bír ják õket. Az utá la tos at mosz fé ra, amely ilyen he lye ken
érez he tõ, fõ kép pen az ilyen föld höz kö tött asztrális lé -
nyek bõl, pisz kos szen ve dé lye ik bõl és tisz tá ta lan vá gya ik -
ból árad ki.

Tá ma dá suk nak kü lö nö sen a mé di u mok a tár gyai, ki vé -
ve az igen tisz ta és ne mes jel le mû e ket. A gyön géb be ket,
kü lö nö sen azo kat, akik már amúgy is erõ sen meg gyön gül -
tek az ál tal, hogy tes tü ket passzív mó don, ide ig le ne sen
más test nél kü li lé lek nek en ged ték át, e lé nyek bir to kuk ba
ve szik, és az iszá kos ság és az õrü let kar ja i ba ker ge tik. Ki -
vég zett gyil ko sok, akik düh tõl és szen ve dé lyes, bosszú ál ló
gyû lö let tõl taj ték za nak, és amint em lí tet tük, bûn tet tü ket
mind egy re is mét lik, ret te ne tes kö vet kez mé nye it gon do -
lat ban újra meg újra ma guk elõtt lát ják, a vad gon do lat for -
mák at mosz fé rá já val ve szik ma gu kat kö rül. Ha olyan em-
ber vonz za õket ma gá hoz, aki bosszú ál ló és erõ sza kos ter -
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ve ket szõ, ter vei meg va ló sí tá sá ra ösz tön zik. Né mely kor
meg fi gyel he tünk egy-egy em bert, akit meg ölt ál do za ta ál -
lan dó an ül döz, és to la ko dó je len lé té tõl soha sza ba dul ni
nem tud, mert az me rev nya kas ság gal min dig a háta mö -
gött van, bár mily buz gón sze ret ne is tõle meg me ne kül ni.
A meg gyil kolt emel lett – ki vé ve, ha igen ala csony tí pus ról
van szó – ön tu dat lan ság ba van bur kol va, de ez még csak
fo koz za az ilyen gé pi es üldözés iszonyatosságát.

Itt van az élveboncolók pok la is. A ke gyet len ség az aszt- 
rális anyag leg dur vább és leg vissza ta szí tóbb ré sze it von ja
be az asztrális test be, és az élveboncolók itt meg cson kí tott
ál do za ta ik tö me gei kö ze pet te él nek, nyö ször gõ, resz ke tõ,
üvöl tõ te remt mé nyek kö zött, ame lye ket nem az ál la ti lé -
lek, ha nem a kín zó ik el len gyû lö let tel telt ele mi lé nyek él -
tet nek. Gé pi es sza bály sze rû ség gel is mét lik leg bor zasz tóbb 
kí sér le te i ket, tel jes tu da tá ban min den ször nyûségnek. A
föl di éle tük alatt be ideg zõ dött szo kás erre az ön kín zás ra
kény sze rí ti õket.

Je gyez zük meg jól, mi e lõtt el hagy nánk e szo mo rú he -
lyet, hogy mind eb ben nem sza bad ön ké nyes, kí vül rõl ki -
sza bott bün te tést lát nunk, ha nem csak el ke rül he tet len
kö vet kez mé nye it az okok nak, ame lye ket min den ott levõ
em ber maga te rem tett. Amint már szó volt róla, el múlt
föl di éle tük ben ala csony ren dû im pul zu so kat kö vet tek, és
asztrális tes tük be olyan anya got von tak és épí tet tek be,
ame lyik csu pán ezek kel az im pul zu sok kal tud együtt re -
zeg ni. Ez a maga épí tet te test a lé lek bör tö né vé vá lik, és
elõbb rom ba kell dõl nie, mi e lõtt a lé lek sza bad dá vál hat.
Mint ahogy az iszá kos nak itt a Föl dön sa ját szennyes,
vissza ta szí tó fi zi kai tes té ben kell él nie, épp oly el ke rül he -
tet le nül kell ott ép pen olyan vissza ta szí tó asztrális tes tét
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vi sel nie. Ami lyen a ve tés, olyan az ara tás. Ez a tör vény
min den vi lág ban ér vé nyes, és nem le het ki ke rül ni. Az
asztrális test ott sem mi vel sem vissza ta szí tóbb és ir tó za to -
sabb, mint ami lyen nel az em ber föl di éle té ben fer tõz te
maga kö rül az at mosz fé rát asztrális ki su gár zá sá val. Csak
ép pen a Föl dön ál ta lá ban nem is mer jük fel utá la tos sá gát,
mi vel nincs asztrális látásunk.

Sze ren csét len test vé re ink nek e szo mo rú ál la po ta lát tán
az zal vi gasz tal hat juk ma gun kat, hogy szen ve dé se ik mu -
lan dók, és a lé lek éle té ben sür gõ sen szük sé ges lec két nyúj -
ta nak. A meg ve tett ter mé sze ti tör vé nyek fé lel mes nyomá-
sa alatt meg ta nul ják e tör vé nyek lé te zé sét, és meg is me rik a 
nyo mo rú sá got, ami az élet ben sem mi be ve vés ük bõl szár -
ma zik. A lec kék, ami ket gyö nyö rök kel és vá gyak kal át ita -
tott föl di éle tük ben nem ta nul tak meg, ott és kö vet ke zõ
éle te ik ben ad dig gyõz kö dik õket, amíg a rosszat gyö ke res -
tül ki nem té pik, és egy jobb élet szín vo nal ára emel ked nek 
fel. A ter mé szet lec kéi ke mé nyek, idõk fo lya mán azon ban
még is jó té ko nyak nak bi zo nyul nak, mert meg hoz zák a lé -
lek nek a fej lõ dést, és el ve ze tik a hal ha tat lan ság hoz.

Men jünk most ba rát sá go sabb vi dé kek re. Az asztrális
vi lág má so dik ré szét a föl di vi lág ha son má sá nak fog hat juk 
fel, mi vel min den do log és igen sok em ber asztrális tes te
fõ ként en nek anya gá ból van, és ezért a fi zi kai vi lág gal kö -
ze leb bi kap cso la ta van, mint az asztrális vi lág egyéb ré sze -
i nek. A leg több em ber el tölt e he lyen bi zo nyos idõt, több-
nyire tel je sen éber ön tu dat tal. Ezek rész ben azok, akik nek 
ér dek lõ dé sét az élet tri vi á lis dol gai fog lal ták le, akik nek
szí ve sem mi sé ge ken csün gött, más részt azok, akik az ural -
mat al sóbb ter mé sze tük nek en ged ték át, és ha lá luk ide jén
még min dig fi zi kai él ve ze tek re vágy tak. Mi vel föl di lé tük -
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nek ez volt a fõ irá nya, és asztrális tes tü ket fõ kép pen olyan
anya gok ból ala kí tot ták ki, ame lyek az anya gi as rez gé sek re 
fe lel tek leg könnyeb ben, e tes tük most fi zi kai von zá si
pont ja ik szom széd sá gá ban tart ja õket. Na gyobb részt elé -
ge det le nek, nyug ta la nok, bé két le nek, és több-ke ve sebb
szenvedésnek van nak ki té ve, asze rint, hogy mi lyen erõ sek 
a vá gyak, ame lye ket nem tud nak ki elé gí te ni. Né me lyek ez
ok nál fog va va ló sá gos fáj dal mat érez nek, és ez ad dig tart,
amíg a föl di vá gyó dás teljesen ki nem merül. 

So kan ot ta ni tar tóz ko dá su kat szük ség te le nül az zal
hosszab bít ják meg, hogy ke re sik a föld del való össze köt te -
tést, és újra föl di ér de kek kö ré be jut nak, még pe dig mé di u -
mok se gít sé gé vel, akik e cél ra át en ge dik fi zi kai tes tü ket,
ez zel pó tol va a sa ját juk el vesz té sét. Ezek tõl in dul ki leg -
több ször az a sok gye re kes fe cse gés, amit a nyil vá nos spi ri -
tisz ta ülé sek min den lá to ga tó ja is mer: a plety ka, a zug-
he lyek és sza tócs bolt ok el csé pelt mo rál ja stb. Mind ez fõ -
ként asszo nyi ere de tû. Mint hogy ezek a föld höz kö tött lel -
kek ál ta lá ban nem tar toz nak az oko sak közé, köz lé se ik
sem nyúj ta nak ér de ke seb bet – leg alább is azok nak, akik
már meg gyõ zõd tek a lé lek ha lál utá ni to vább élé sé rõl –
mint ami lyet tár sal gá suk nyúj tott tes ti éle tük alatt, és ép -
pen úgy, mint a föl dön po zi ti vi tá suk tu dat lan sá guk kal lé -
vén ará nyos, a ma guk szûk vi lá gát az egész asztrális vi lág-
nak igye kez nek feltüntetni.

Eb bõl a vi lág ból pró bál ják meg né me lyek, akik bi zo -
nyos gond dal ter hel ten hal tak meg, hogy hát ra ha gyott
sze ret te ik kel érint ke zés be lép je nek, és ren dez zék föl di
gond ja i kat. Ha nem si ke rül ma gu kat ész re ve tet ni, vagy kí -
ván sá ga i kat va la ki vel álom út ján tu dat ni, ak kor sok nyug -
ta lan sá got okoz nak ko pog ta tás sal, vagy más zaj jal, amely-
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lyel a fi gyel met fel akar ják hív ni ma guk ra, vagy ame lyet
erõl kö dé sük kel aka rat la nul kel te nek. Az ilyen ese tek ben
em ber ba rá ti kö te les ség, hogy egy-egy arra il le té kes az ag -
gó dó lé lek kel össze köt te tés be lép jen, kí ván sá gát meg is -
mer je, és meg sza ba dít sa gyöt rõ dé sé tõl, hogy az ne akadá-
lyozza to váb bi elõ me ne tel ét. 

Amíg a lel kek eb ben a ré gi ó ban van nak, fi gyel mü ket
igen könnyen le het a föld felé irá nyí ta ni ak kor is, ha ma -
guk tól nem ten nék. Ezt a rossz szol gá la tot gyak ran meg te -
szi ne kik hát ra ha gyott ked ve se ik szen ve dé lyes bá na ta és
sze re tett je len lét ük utá ni vá gyó dá sa. Az ilyen só vár gás ál -
tal fel idé zett gon do lat for mák kö rül ve szik az el huny tat,
újra és újra be lé üt köz nek, fel éb resz tik, ha bé ké sen szuny-
nyad, ha pe dig már ön tu da tá nál van, gon do la ta it erõ sza -
ko san a föld felé irá nyít ják. A vissza ma rad tak ok ta lan bá -
na ta, ki vált az elsõ eset ben, annyi ra árt el tá vo zott sze ret-
teiknek, hogy ha tud nák, ma guk bán nák leg in kább, és
meg le het, hogy so kak nál ez a tu dás meg erõ sí te né a val lá si
sza bá lyok kö te le zõ ere jét, ame lyek azt kö ve te lik, hogy az
is te ni tör vény nek alá ves sék ma gu kat, és el fe lejt se nek
minden túl zott és lá za dó szomorúságot.

A kámaloka har ma dik és ne gye dik ré gi ó ja csak ke ve set
kü lön bö zik a má so dik tól, mint egy an nak fi no mabb mása,
a ne gye dik fi no mabb, mint a har ma dik, de mind há rom ré -
gió ál ta lá nos jel leg ze tes sé gei igen ha son lók. Ott va la mi vel
fej let tebb lel kek van nak, és bár olyan tes tek be van nak zár -
va, ame lye ket föl di ér de ke ik nek meg fe le lõ te vé keny sé -
gük kel te rem tet tek, fi gyel mü ket na gyobb részt még is in-
kább elõ re, mint hát ra irá nyít ják. Ha va la ki nem húz za
õket erõ sza ko san vissza a föl di dol gok hoz, min den na -
gyobb ké se de lem nél kül to vább jut nak. Mind azo nál tal
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még ér zé ke nyek a föl di ha tá sok iránt, és egy jaj ki ál tás is -
mét fel kelt he ti a föl di dol gok iránt már gyen gü lõ ér dek lõ -
dé sü ket. Szá mos mû velt és gon dol ko dó em ber, aki föl di
éle té ben fõ kép pen vi lá gi dol gok kal fog lal ko zott, éber ön -
tu dat tal él e ré gi ó ban és rá bír ha tó, hogy mé di u mok ré vén
érint kez zék a föld del, vagy ami rit kább eset, maga ke re si
az érint ke zést. Köz lé sei ter mé sze te sen magasabbrendûek,
mint a má so dik ré gi ó ban lé võ ké, de még nincs ben nük
sem mi, ami ré vén ér té ke seb bek vol ná nak, mint a fi zi kai
test ben élõk ha son ló köz lé sei. A kámalokából nem jön
szel le mi megvilágosítás.

A kámaloka ötö dik osz tá lyá nak sok új jel leg ze tes sé ge
van. Kü lön le ge sen vi lá gí tó, su gár zó je len ség, rop pant
vonzó a tom pa föl di szí nek hez szo kott em ber nek és iga -
zol ja az egész vi lág „asztrális” va gyis „csil lag sze rû” el ne -
ve zé sét. Ott van nak az összes anya gi jel le gû mennyorszá-
gok, ame lyek az egész föl dön olyan nagy sze re pet ját sza -
nak a né pi es val lá sok ban: a réz bõ rû ek bol dog va dász te rü -
le tei, a skan di ná vok walhallája, a mo ha me dá nok hu rik kal
telt pa ra di cso ma és a ke resz té nyek Új Jeruzsáleme, arany -
ból való, drá ga kö vek kel ki ra kott ka pu i val, az anyag el vû
re for má tor min den ne mû is ko lák kal telt menny or szá ga.
Ezek mind meg kap ják ott a he lyü ket. Azok, akik két ség -
beeset ten ra gasz kod tak a „be tû höz, amely öl”, ott meg ta -
lál ják vá gya ik és ál ma ik betû sze rin ti tel je se dé sét, ame-
lyekrõl ön tu dat la nul, a szent írás ok nak csu pán kül sõ bur -
ko la ta i ból táp lál ko zó kép ze lõ e re jük kel lég vá ra kat épí tet -
tek. A leg va dabb val lá sos el kép ze lé sek ide ig le nes, szer te-
fosz ló tel je se dé sü ket ta lál ják ott. A be tû hí võk, aki ket sa ját
üd vö zü lé sük önzõ vá gya a le he tõ leg anya gi a sabb menny -
or szág ba visz, ott meg le lik a sa ját sá gos kí ván sá ga ik nak
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megfe le lõ, és az el kép zelt vi szo nyok hoz illõ ott hont. Val -
lá sos be ál lí tott sá gú és fon tos ko dó em ber ba rát ok – akik na -
gyobb részt arra tö re ked tek, hogy em ber tár sa ik ra erõsza-
kolják sa ját, néha hely te len né ze te i ket, ahe lyett, hogy ön -
zet le nül mû köd tek vol na az em be rek eré nye i nek és bol -
dog sá gá nak öreg bí té sén – ott meg ta lál ják a he lyet, ahol
sa ját gyö nyö rû sé gük re ja ví tó in té ze te ket, men he lye ket, is -
ko lá kat ala pít hat nak, és nagy meg elé ge dé sük re szol gál, ha
egy-egy szol gá lat kész mé di um se gít sé gé vel – aki nek mél -
tó ság tel jes le eresz ke dés sel nyújt ják ke gye i ket – asztrális
or ru kat még min dig föl di dol gok ba üt he tik. Asztrális
temp lo mo kat, is ko lá kat, há za kat épí te nek, rep ro du kál va
azt a ma te ri á lis menny or szá got, amely után áhí toz tak. Ha
az éle sebb te kin tet elõtt épít mé nyük tö ké let len is, sõt
meg ha tó an gro teszk lát ványt nyújt, õk meg elé ge dé sü ket
ta lál ják ben ne. Ugyan azon val lá sos irány zat hoz tar to zó
embe rek cso por to sul nak, és kü lön fé le mó don együtt mû -
köd nek. Kö zös sé gek kép zõd nek te hát, ame lyek egy más tól 
ép pen annyi ra kü lön böz nek, mint a föl di kö zös sé gek. Ha a 
föld höz kö ze led nek, na gyobb részt hit sor so sa i kat, hon fi -
tár sa i kat ke re sik fel, két ség te le nül a ter mé sze tes ro kon ság
oká ból is, de a nyelv be li kor lá tok mi att is, ame lyek az
asztrális vi lág ban még fenn áll nak (ki tû nik ez az üze ne tek -
bõl is, ame lye ket al kal mi lag spi ri tisz ta kö rök kap nak). Az
e ré gi ó ban lévõ lel kek ér dek lõd nek a leg élén keb ben azok
iránt a kí sér le tek iránt, ame lyek a föl di és a más vi lág kö -
zött kap cso la tot ke res nek. Az át lag mé di u mok „ve ze tõ
szel le mei” na gyobb részt eb bõl és az utá na kö vet ke zõ ré gi -
ó ból ke rül nek ki. Mind amel lett ál ta lá ban tisz tá ban van -
nak vele, hogy a ma ga sabb élet sok le he tõ sé ge áll még
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elõt tük, és hogy elõbb-utóbb olyan vi lág ba mennek át,
ahonnan már lehetetlen a Földdel érintkezniük.

A kámaloka ha to dik ré gi ó ja ha son lít ugyan az ötö dik -
hez, de sok kal fi no mabb és fõ kép pen sok kal ha la dot tabb
lel kek lak ják. Azok ott olyan asztrális test ben van nak,
amelyben men tá lis ener gi á juk, amíg a föl dön vol tak, na -
gyon erõ sen mû kö dött. Ott tar tóz ko dá suk oka az, hogy
éle tük mû vé szi és szel le mi tö rek vé se i ben az ön zés, to váb -
bá az a kö rül mény, hogy te het sé gü ket – ha mind járt fi no -
mabb és ide á li sabb mó don is – vá gya ik ki elé gí té sé nek
ál doz zák fel, nagy sze re pet ját szott. Kör nye ze tük a leg -
jobb, amit a kámalokában egy ál ta lán ta lál ni le het. Al ko tó
kép ze le tük ide ig le nes la kó hely ük fény lõ anya gá ból fen sé -
ges vi dé ket, zúgó ten ge re ket, hó val fe dett hegy csú cso kat,
ter mé keny sík sá go kat ala kít, olyan vi dé ke ket, ame lyek
tün dé ri szé pek, még ha a föld leg szebb tá ja i hoz ha son lít -
juk is õket. Val lá sos ra jon gó kat itt is ta lá lunk, de ha la dot -
tabb fo kon õk vi lá go sab ban lát ják sa ját kor lá tolt sá gu kat,
és job ban vár ják, hogy e szfé rá ból ki emel ked je nek és egy
ma ga sab bat érjenek el.

A kámaloka he te dik és leg ma ga sabb sík ja majd nem tel -
je sen olyan in tel lek tu á lis fér fi ak kal és nõk kel van be né pe -
sít ve, akik föl di éle tük ben vagy ki mon dot tan materialis-
ták vol tak, vagy pe dig annyi ra be le sze ret tek a fi zi kai vi lág -
ban az ér te lem se gít sé gé vel tör té nõ tu dás szer zés mód ja i -
ba, hogy ott is azt foly tat ják, ha bár megnövekedett ké pes-
ségekkel. Em lé kez zünk Charles Lamb azon el gon do lás
irán ti el len szen vé re, hogy „az ég ben va la mi fé le fur csa in -
tu i tív mó don” sze rez zen is me re te ket ked velt köny vei he -
lyett. H.P. Blavatsky ada tai sze rint né mely tu dós évszáza-
dokig él ott asztrális könyv tá rak ban, buz gón ta nul má nyoz 
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min den köny vet, ami ked venc ta nul má nya i val fog lal ko -
zik, és sor sá val tel je sen meg van elé ged ve. Olyan em be rek, 
aki ket erõ sen fog lal koz tat va la mely tu do má nyos ku ta tás,
és akik ki elé gí tet len tu dás szomj jal hagy ták el fi zi kai tes tü -
ket, ta nul má nya i kat még min dig fá rad ha tat lan ki tar tás sal
foly tat ják, és ra gasz kod nak fi zi kai mód sze re ik hez. Az
ilyenek gyak ran ké tel ked nek a ma ga sabb le he tõ sé gek ben,
ame lyek szá muk ra nyit va áll nak, és vissza bor zad nak at tól, 
ami tu laj don kép pen nem egyéb, mint egy má so dik ha lál,
az ön tu dat lan ság ba süllye dés tõl, mi e lõtt a lé lek a ma ga -
sabb mennyei élet re újra meg szü le tik. Po li ti ku sok, ál lam -
fér fi ak, a tu do mány em be rei e ré gi ó ban töl te nek bi zo nyos
idõt, és csak las san sza ba dul nak asztrális tes tük tõl, mert
még min dig buz gó és élénk az ér dek lõ dé sük az éle tük ben
olyan je len té keny sze re pet ját szott moz gal mak iránt. Arra
tö rek sze nek, hogy meg va ló sít sák az asztrálison azo kat a
ter ve ket, ame lyek bõl a ha lál ki sza kí tot ta õket.

Egy cse kély ki sebb ség ki vé te lé vel, amely föl di éle té ben
soha leg ki sebb nyo mát sem mu tat ta az ön zet len sze re tet -
nek, a magasabbrendû ér tel mi tö rek vés nek, és va la mely
ná luk magasabbrendû do log fel is me ré sé nek – min den ki
szá má ra elõbb-utóbb el jön az idõ, ami kor az asztrális test
bék lyó it vég leg le ve ti. A lé lek rö vid ön tu dat lan ság ba süly- 
lyed, mint ak kor, ami kor fi zi kai tes tét le ve tet te és az tán
mély sé ges, in ten zív bol dog ság ra éb red, amely rõl so ha sem
ál mo dott, iga zi ha zá já nak, a mennyei vi lág nak bol dog sá -
gá ra. Bár mi lyen alan ta sak és gyû lö le te sek le het tek szen ve -
dé lyei, bár mi lyen tri vi á li sak és szennye sek a vá gyai, még is 
meg volt ben ne a ma ga sabb ter mé szet egy-egy csil la ná sa,
egy-egy meg tört su gár egy tisz tább ré gi ó ból. Most el jött az 
ara tás ide je, és bár mi lyen sze gé nyes és ke vés is a ve tés, illõ
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ju tal mát meg kell kap nia. Az em ber to vább ha lad, hogy ezt 
az égi ara tást be ta ka rít sa, gyü möl cse it él vez ze és feldol-
gozza.

Az asztrális holt test, amint néha ne ve zik, az el tá vo zott
lény bur ka, héja, a két fen tebb em lí tett kon cent ri kus bu -
rok tö re dé ke i bõl áll, és a lé lek vissza ma radt magnetiz-
musa tart ja össze. Ezek a bur kok már annyi ra szét mál lot -
tak, hogy csak szét szórt tö re dé kek ma rad tak vissza. Ezek a 
tö re dé kek azu tán a mag ne ti kus von zás ál tal a még meg ma -
radt héj ra ta pad nak. Egyik a má sik után rep ro du ká ló dik
erre az ál la pot ra mind ad dig, míg vé gül a leg bel sõ bu rok is
szét mál lik. Ak kor az em ber ki sza ba dul be lõ le, és hát ra -
hagy ja a ma rad vá nyo kat. A bu rok most szer te szét bo lyong 
a kámalokában, szo kott rez gé se it au to ma ti ku san tom pán
to vább foly tat ja. Ez ál tal vissza ma radt magnetizmusát fo -
ko za to san el vesz ti, mind in kább ha nyat lik, míg vé gül tel -
je sen fel osz lik, al ko tó ré sze it az asztrális anyag ál ta lá nos
tö me gé nek adva vissza, ép pen úgy, mint a fi zi kai test a ma -
gá ét a fi zi kai vi lág nak. Ezt a bur kot az asztrális fo lya mok
ide-oda vi szik, és mi kor szét esé se nem ha ladt még na gyon
elõ re, egy föl dön lévõ lé lek magnetizmusa újra él tet he ti.
Ilyen kor bi zo nyos te vé keny sé gek re is ké pes. A magnetiz-
must úgy szív ja fel, mint a szi vacs a vi zet. Lát szó lag újra
élet re kel, és erõ seb ben is mét li a rez gé se ket, ame lyek hez
szok va volt. Gon do la tok, ame lyek az el köl tö zött lé lek nek
és vissza ma radt ba rá ta i nak kö zös gon do la tai vol tak, gyak -
ran hoz nak lét re ilyen rez gé se ket, és az így élet re kel tett
bu rok egé szen el fo gad ha tó an játsz hat ja a meg nyi lat ko zó
lény sze re pét, azon ban asztrális lá tás nél kül is fel is mer he -
tõ a meg szo kott gon do la tok gé pi es is mét lé sé rõl, az ere de -
ti ség tel jes hi á nyá ról és ar ról, hogy sem mi nyo mát sem
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mu tat ja olyan tu dás nak, amit nem a földön szerzett volna
meg.

Amint a meg gon do lat lan, bal ga hoz zá tar to zók az el köl -
tö zött lé lek ha la dá sát fel tud ják tar ta ni, ép pen úgy se gít he -
tik is he lye sen és oko san irá nyí tott be fo lyá so lás sal. Azért
írja elõ min den val lás, amely még meg õriz te ala pí tó ja ok -
kult böl cses sé gé nek va la mely nyo mát, a ha lot ta kért való
imát. Ezek az imák és a kisérõ szer tar tá sok töb bé-ke vés bé
hasz no sak, asze rint, hogy mennyi tu dás sal, sze re tet tel és
aka rat erõ vel van nak te lít ve. Azon az ál ta lá nos igaz sá gon
alap sza nak, hogy az egész vi lág rez gés re van épít ve, ez vál -
toz tat ja, ez tart ja fenn. A ki ej tett han gok rez gé se ket in dí -
ta nak meg, ezek az asztrális anya got for mák ba ren de zik,
ame lye ket a han gok ban fog lalt gon do la tok él tet nek. Az
ilyen gon do lat for mák, ha a kámalokában lévõ lény re irá -
nyít juk õket, az asztrális test hez ve rõd ve si et te tik fel osz lá -
sát. Az ok kult is me re tek ha nyat lá sá val e szer tar tá sok
mind töb bet és töb bet vesz tet tek ere jük bõl, míg vé gül se -
gí tõ ere jük nul lá ra csökkent. 

De még most is vég hez vi he ti õket néha egy olyan em -
ber, aki érti a dol gát, és ak kor ki fej tik tel jes ha tá su kat.
Min den ki se gít het el köl tö zött jén az zal, hogy a sze re tet és
béke gon do la ta it kül di hoz zá és azt a kí ván sá got, hogy a
kámalokán gyor san át ha lad jon és asztrális bék lyó i tól meg -
sza ba dul jon. Sen ki se hagy ja te hát ha lot ta it egye dül út ju -
kon, ha nem kí sér je az ilyen véd an gyal-gon do lat for mák
sze re tet tel jes se gí té sé vel, ame lyek si et te tik ha la dá su kat a
men tá lis bol dog ság felé.
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IV. FEJEZET

A  MENTÁLIS  VILÁG

A men tá lis vi lág, amint neve is mu tat ja, a gon dol ko dás
for má já ban mû kö dõ ön tu dat vi lá ga, az ér te le mé, de nem
ami kor az agy ban, ha nem ami kor a sa ját vi lá gá ban te vé -
keny ke dik, ahol nem aka dá lyoz za a fi zi kai szel lem-anyag.
Ez a vi lág az iga zi em ber vi lá ga. 

Az in do ger mán nyel vek ja va rész ében az „em ber” szó a
szanszk rit „man”-ból ered, ez pe dig a „gon dol kod ni” ige
szanszk rit töve, úgy hogy az „em ber” szó e nyel vek ben
„gon dol ko dót” je lent: jel lem zõ is mer te tõ je le, az ér te lem
után van el ne vez ve. Az an gol „mind” szó nem csak az ér -
tel mi tu da tot je len ti, ha nem a ha tást is, ame lyet a tu dat
rez gé sei a fi zi kai agy ban gya ko rol nak. Most azon ban az ér -
tel mi tu da tot lény nek, egyé ni ség nek kell el kép zel nünk,
amely nek élet rez gé sei a gon do la tok: és e gon do la tok ké -
pek, nem pe dig sza vak. 

Ez az in di vi duum, a manasz, va gyis a Gon dol ko dó22, a
men tá lis vi lág fel sõbb alsíkjainak anya gá ba öl tö zött, és
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ezek fel tét elei közt mû kö dõ Én. A fi zi kai sí kon je len lét ét
az agy ban és a fi zi kai ideg rend szer ben elõ idé zett rez gé sek
ál tal nyil vá nít ja ki. Az agy és az ideg rend szer a manasz éle -
té nek fi nom rez gé se i re ha son ló rez gé sek kel fe lel nek,
azonban dur va anya guk mi att vib rá ci ó it csak igen kis
részben és azt is igen tö ké let le nül ad ják vissza. 

Amint a tu do mány az éter rez gé sek egész hosszú so rát
is me ri, ame lyek bõl a szem még is csu pán egy kis tö re dé ket, 
a nap szín kép ét ké pes lát ni, mert csak meg sza bott ha tá ro -
kon be lül tud re zeg ni, ép pen úgy a gon dol ko dás fi zi kai
esz kö zei, az agy és az ideg rend szer is a men tá lis rez gé sek
hosszú so rá nak, ame lye ket a Gon dol ko dó sa ját vi lá gá ban
in dít el, csu pán kis tö re dé ké re ké pes re a gál ni. A na gyon
fo gé kony agy azon fo kig tud vá la szol ni, ame lyet nagy ér -
tel mi erõ nek ne ve zünk, a ki vé te le sen fo gé kony olyan szin -
tig, ame lyet láng ész nek ne ve zünk, a ki vé te le sen nem
fogékony agy pe dig csu pán a gyen ge el mé jû ség szint jé ig.
Min den em ber mil li ó nyi gon do lat hul lám mal ost ro mol ja
agyát, az azon ban anya gá nak sû rû sé ge mi att nem tud vá la -
szol ni rá juk, és az ún. men tá lis ké pes sé gek az ér zé keny sé -
gé vel ará nyo sak. Mi e lõtt azon ban ma gá nak a Gondolko-
dó nak ta nul má nyo zá sá ba fog nánk, jó lesz, ha elõbb meg -
néz zük vi lá gát, a men tá lis síkot. 

A men tá lis vi lág szom szé dos az asztrálissal, és mint az
asztrális a fi zi ka i tól, csu pán al ko tó ré sze i nek fi nom sá ga ál -
tal kü lön bö zik at tól. Mind azt, amit a fi zi kai és az asztrális
vi szo nyá ról mond tunk, a men tá lis és az asztrális vi lág ról
is meg is mé tel het jük. A men tá lis sí kon az élet cselekvõbb,
mint az asztrálison, a for ma még plasz ti ku sabb. E sík szel -
lem-anya ga élet tel je sebb és fi no mabb, mint az asztrális vi -
lág nak bár mely fo ko za ta. Az asztrális anyag vég sõ atom-
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jának bur ko la ta a leg dur vább men tá lis anyag atom cso -
port ja i ból áll, úgy hogy az asztrális alap-atom fel bom lá sa a
leg dur vább faj tá jú men tá lis anya got ered mé nyez né.

E sí kon, ilyen kö rül mé nyek kö zött az élet erõk mû kö -
dé se ért he tõ en sok kal ha té ko nyabb, mert sok kal ki sebb
tö me get kell meg moz dí ta ni uk. Ez az anyag ál lan dó moz -
gás ban van, az élet min den rez gé sé re for mát vesz fel, és
min den vál to zó moz gás hoz azon nal al kal maz ko dik. A
mentális anyag hoz ké pest az asztrális sû rû nek, ne héz nek
és fény te len nek tet szik, ha bár az utób bi a föl di anyag gal
össze ha son lít va tün dé ri en könnyû és ra gyo gó. Az ana ló gia 
tör vé nye min de nütt fenn áll, és ve zér fo na lul szol gál ab ban
az asztrális fö löt ti ré gi ó ban is, amely szü lõ he lyünk és ott -
ho nunk, ha bár mi ezt ide gen or szág ba szám ûz ve nem tud -
juk, és le írá sát egy ide gen sze mé vel szem lél jük.

E sí kon is, mint a két elõbbin, a szel lem-anyag nak hét
al osz tá lya van. Ezek az al osz tály ok is mét szám ta lan mó -
don kap cso lód nak, és a men tá lis vi lág szi lárd, csepp fo lyós, 
gáz ne mû és éterikus anya ga it szol gál tat ják. A „szi lárd” ki -
fe je zés ugyan még a men tá lis anyag leg tö mö rebb vál to za -
ta i ra al kal maz va is ne vet sé ges nek lát szik, össze ha son lít va
azon ban a töb bi men tá lis anyag gal tény leg sûrû, és mi vel
nincs más el ne ve zé sünk, mint ame lyek mai fi zi kai vi szo -
nya ink hoz van nak mér ve, jobb hí ján eze ket kell hasz nál -
nunk. Elég annyit tud nunk, hogy ez a vi lág is alá van vet ve 
a ter mé sze ti rend nagy tör vé nyé nek, a he tes ta go zó dás nak, 
és hogy a hét alsík anya gá nak sû rû sé ge ép pen úgy foly ton
csök ken, mint a fi zi kai sí kon a szi lárd, csepp fo lyós, gáz ne -
mû és éterikus tes te ké, míg vé gül a he te dik vagy leg ma ga -
sabb sík a leg fi no mabb men tá lis ato mok ból áll.

Ezek az alsíkok két cso port ra osz la nak, ame lyek nek a
né mi leg elég te len és elsõ pil la nat ra ért he tet len „for ma nél -
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kü li”, il le tõ leg „for mai” (arupa és rupa) el ne ve zést ad ták.
A négy alsó alsík együtt ké pe zi a „for mai” cso por tot, a há -
rom fel sõ pe dig a „for ma nél kü lit”. Ez a be osz tás szük sé -
ges, mert tény le ges, bár ne he zen le ír ha tó kü lönb sé get
je löl. E ré gi ók, amint mind járt kö ze lebb rõl is ki fog juk fej -
te ni, a tu dat ban az ér te lem fo ko za ta i nak fe lel nek meg. 

A meg kü lön böz te tést leg job ban úgy fe jez het jük ki, ha
azt mond juk: a négy al sóbb ré gi ó ban a tu dat rez gé sei for -
má kat ké pez nek, va gyis ké pe ket al kot nak és min den gon -
do lat élõ ala kot ölt. A há rom fel sõbb ré gi ó ban pe dig a
tu dat, ha bár ter mé sze te sen ugyan csak rez gé se ket tá maszt,
azo kat mint az élõ ener gia ha tal mas fo lya ma it áraszt ja ki.
Ezek a há rom ma ga sabb ré gi ó ban még nem vesz nek fel ha -
tá ro zott ala kot, ami kor azon ban az al sóbb vi lág ba árad -
nak, ott kü lön fé le, de egy más sal va la mi kép pen még is
össze füg gõ for má kat hoz nak létre. 

A leg jobb ana ló gia, amit en nek meg ér te té sé re elõ ad ha -
tok, az abszt rakt és a konk rét kép ze te ké. A há rom szög
abszt rakt fo gal má nak nincs for má ja, ha nem je lent bár mi -
lyen sík ido mot, ame lyet há rom egye nes ha tá rol, és amely
szö ge i nek össze ge 180 fok. E fo ga lom ból, ami meg ha tá roz -
za a fel té te le ket, de nem a for mát, az al sóbb vi lág ban egész
se reg leg kü lön bö zõbb fajú há rom szö get ké pez he tünk: de -
rék szö gû, egyen lõ szá rú, egyen lõ ol da lú, stb. konk rét há -
rom szö ge ket, min den szín ben és nagy ság ban, ame lyek
azon ban az adott fel té te lek nek mind meg fe lel nek, pe dig
mind egyik nek más és más alak ja van. An nak, hogy sza -
vak kal vi lá gos le írást nem tu dunk adni ar ról, mi lyen kü -
lön bö zõ kép pen te vé keny ke dik a tu dat a két sí kon, az az
oka, hogy a sza vak csu pán ké pek, szim bó lu mok és az al -
sóbb ér te lem agy be li mû kö dé sé hez tar toz nak, ezen és

109

A  MENTÁLIS  VILÁG



csak is ezen ala pul nak. Ez zel szem ben a for ma nél kü li ré gió 
a „tisz ta ér tel men” alap szik, ami so ha sem mû kö dik a be -
széd szûk korlátai között.

A men tá lis vi lág az „Egye te mes Ér tel met” tük rö zi, a mi 
kis nap rend sze rünk ben ez a sík fe lel meg a „Nagy Koz mi -
kus Ér te lem nek”23. Ma ga sabb ré gi ó i ban van nak az õs tí pu -
sok, ame lyek je len leg a ki fej lõ dés sza ka szá ban van nak,
al sóbb ré gi ó i ban pe dig a hoz zá juk ve ze tõ for mák, ame lyek 
az asztrális és a fi zi kai vi lág ban meg fe le lõ mó don rep ro du -
ká lód nak. Anya guk a gon do la ti be ha tá sok ra össze áll, és
min den olyan vál to za tot lét re tud hoz ni, ami gon do lat tal
fel épít he tõ. Mint ahogy vas ból ásót, vagy ha lált osz to ga tó
kar dot is ko vá csol ha tunk, úgy le het a men tá lis anya got is
olyan gon do lat for mák ká ala kí ta ni, ame lyek se gí te nek,
vagy olya nok ká, ame lyek kárt okoz nak. A Gon dol ko dó
rezgéseket tá masz tó éle te for mál ja az anya got maga kö rül,
és ami lyen az aka ra ta, olyan lesz a mûve is. Eb ben a ré gi ó -
ban gon do lat és cse lek vés, aka rat és tett egy és ugyan az, a
szel lem-anyag itt en ge del mes szol gá ja az élet nek, és min -
den te rem tõ moz gás hoz hoz zá ido mul.

A rez gé sek, ame lyek e vi lág anya gát gon do lat for mák ká
ala kít ják, se bes sé gük kel (nagy rez gés szá muk kal) és fi -
nomságukkal cso dá la tos és ál lan dó an vál to zó szí ne ket
hoz nak lét re, mint a gyöngy ház szi vár vány szí nei, le ír ha -
tat lan, éte ri csil lo gá sú szí ne ket, és ezek ke resz tül-ka sul
jár ják a for má kat. Mind egyik for ma sok szor olyan szí nek
ele ven, ör vény lõ, fi no man vi lá gí tó szín har mó ni á ja, ame -
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lyek a föl dön tel je sen is me ret le nek. Sza vak le nem ír hat -
ják azt a cso dá la tos szép sé get és fényt, amely ben en nek az
élet tõl és rez gé sek tõl át meg át ha tott fi nom anyag nak vál -
to za tai meg je len nek. Min den tisz tán lá tó, aki er rõl ta nús -
ko dik, akár hin du, budd his ta vagy ke resz tény, el ra gad- 
tatva be szél szép sé gé rõl, és be is me ri, hogy tel jes kép te len -
ség le ír ni, amit lát. Bár mi lyen vá lasz té kos sza vak is csak
el dur ví ta nák, le ala cso nyí ta nák.

Az e sí kon élõ és te vé keny ke dõ te remt mé nyek kö zött a
gon do lat for mák ter mé sze te sen nagy sze re pet ját sza nak.
Ha son lí ta nak azok hoz, ame lyek kel már az asztrális vi lág -
ban ta lál koz tunk, csak ép pen sok kal fény lõbb szí nek ben
su gár za nak, erõ seb bek, tar tó sab bak és tel je sebb éle tet tar -
tal maz nak. A ma ga sabb ér tel mi ké pes sé gek rend kí vül éles 
kör vo na lú for mát hoz nak lét re, amely nek az a haj lan dó sá -
ga, hogy meg le põ en tö ké le tes geo met ri ai ala kot ké pez zen
a fény lõ szí nek ha son ló kép pen meg le põ tisz ta sá ga mel lett. 
Az em be ri ség je len le gi fej lõ dé si fo kán azon ban ért he tõ,
hogy a fel hõ sze rû és sza bály ta la nul al ko tott gon do la tok
van nak túl súly ban, mint ahogy a rosszul fej lett ér te lem is
túl súly ban van. Rit ka szép sé gû, mû vé szi gon do la tok is ta -
lál ha tók itt, és nem cso da, hogy a fes tõk, akik álom sze rû
ví zi ó i kat, esz mé nyü ket egy gyor san to va tû nõ pil la nat ra
meg lát ják, azon emész tik ma gu kat, hogy nem tud ják izzó
szép sé gét a sze gé nyes föl di színekkel visszaadni.

Ezek a gon do lat for mák a sík ele mi esszen ci á i ból van -
nak. Az ele mi esszen ci át a gon do lat rez gé sei meg fe le lõ for -
má ba ön tik, a for mát maga a gon do lat él te ti. „Mes ter sé ges
elementálok” ezek is, és ugyan úgy áll nak elõ, mint az aszt- 
rális sí kon. Mind azt, amit a má so dik fe je zet ben ke let ke zé -
sük rõl és pon tos sá guk ról mond tunk, a men tá lis sík ról is
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meg is mé tel het jük. Mi vel azon ban ere jük és tar tós sá guk
itt, a ma ga sabb vi lág ban na gyobb, na gyobb az al ko tó juk
fe le lõs sé ge is. 

A men tá lis vi lág ele mi esszen ci á ját a monádok le szál lá -
suk köz ben az asztrális vi lág ba való be lé pést köz vet le nül
meg elõ zõ fo kon ala kít ják, és ez a má so dik ele mi bi ro da -
lom, amely a men tá lis vi lág négy al sóbb sík ján fog lal he -
lyet. A há rom ma ga sabb alsík, a for ma nél kü li fog lal ja
ma gá ba az elsõ ele mi bi ro dal mat: az ele mi esszen ci át ott a
gon do lat vi lá gí tó szik rái szí nes csil lo gás sá és lo bo gás sá,
élõ tûz zé élesz tik, ahe lyett, hogy meg ha tá ro zott ala kok ká
for mál nák. Mint egy itt kap ja az elsõ lec két az össze tett
mû kö dés bõl, de még nem ve szi fel a for mák ha tá ro zott
kor lá to zá sa it.

A men tá lis vi lág mind két ré szé ben szám ta lan lény él,
akik leg sû rûbb tes te a fény lõ anyag ból és a sík ele mi esz-
szenciájából van. An gya lok, akik a ter mé szet rend jé nek
fo lya mát ve ze tik, fel ügyel nek a már elõbb em lí tett al sóbb
lé nyek se re ge i re, és kü lön bö zõ hi e rar chi ák ban egye sül ve
az ele mek hét urá nak en ge del mes ked nek.24 Ren ge teg tu -
dá sú és nagy ha tal mú lé nyek ezek, fény lõ kül se jû, su gár zó,
lán go ló te remt mé nyek, a szín ha tás ok mi ri ád ja i tól csil log -
nak, mint a szi vár vány, vál ta ko zó égi szí nek ben, fel sé ges
pa ran cso ló arc cal. A nyu gal mas ener gia és az el len áll ha tat -
lan erõ meg tes te sü lé sei. A nagy ke resz tény „lát nok” le írá -
sa jut eszem be, ahogy egy ha tal mas an gyal ról be szél:
„Fe jén szi vár vány ív volt, arca, mint a Nap, lá bai tûz osz lo -
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pok”.25 „Hang juk, mint a vi zek zú gá sa”, mint a szfé rák ze -
né jé nek vissz hang ja. Õk ve ze tik a ter mé szet rend jét, ural-
kodnak az asztrális vi lág elementáljainak nagy se re gén,
úgy, hogy azok a ter mé sze ti fo lya ma to kat áll ha ta tos sza -
bály sze rû ség gel és egy ön te tû ség gel tart ják fenn.

Az al sóbb men tá lis sí ko kon több csélát ta lá lunk, akik
föl di kön tö sük tõl ide ig le ne sen meg sza ba dul va, men tá lis
tes tük ben mun kál kod nak.26 Mi kor a fi zi kai test mély
álom ba me rül, a Gon dol ko dó ki tud be lõ le hú zód ni, és így
ter hé tõl sza ba dul va, e ma ga sabb ré gi ók ban is mû köd het.
In nen se gít he ti és buz dít hat ja em ber tár sa it, mint hogy
köz vet le nül ér tel mük re tud hat ni. Ne mes esz mé ket, gaz -
dag, se gí tõ gon do la to kat su gal maz hat ne kik, és mind ezt
sok kal ha tá so sab ban és gyor sab ban, mint ami kor tes tük be 
van nak zár va. Szük ség le te i ket on nan tisz táb ban lát ja, és
ezért job ban ki tud ja elé gí te ni. Leg na gyobb ki vált sá ga és
örö me, hogy küsz kö dõ test vé re it szol gál hat ja anél kül,
hogy ezek er rõl va la mit tud ná nak, hogy fo gal muk vol na az 
erõs kar ról, amely ter hü ket eme li, a lágy hang ról, amely
fáj dal muk ban vi gasz ta ló sza va kat sut tog. Ész re vét le nül,
is me ret le nül dol go zik a cséla, el len sé gét épp oly öröm mel
szol gál ja, mint ba rát ját, és a nagy se gí tõk tõl a ma ga sabb
szfé rák ból alá öm lõ jó té kony erõk fo lya mát szét oszt ja az
egyé nek kö zött. Ott lát hat juk néha a mes te rek ma gasz tos
alak ja it is. Õk azon ban na gyobb részt a men tá lis vi lág „for -
ma nél kü li” ré sze i nek leg ma ga sabb sík ján tar tóz kod nak.
Vé gül van nak még más nagy lé nyek is, akik al kal mi lag va -
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la mely jó té kony kül de tés sel jár nak ott, ha az ilyen szin tû
meg nyil vá nu lást igé nyel.

A sí kon tu da to san mû kö dõ lé nyek kö zött az érint ke zés
– akár em be ri, akár nem em be ri, akár test tel bíró, akár
test nél kü li – mond hat ni azon na li, és va ló ban a gon do lat
se bes sé gé vel megy vég be. Tér be li kor lá tok itt nin cse nek,
és min den lé lek egy sze rû en már az ál tal érint ke zés be tud
lép ni a má sik kal, hogy fi gyel mét rá irá nyít ja. Az érint ke -
zés ép pen ezért nem csak gyors, ha nem tö ké le tes is, ha az
il le tõ lé nyek kö rül be lül egy for ma fej lõ dé si fo kon áll nak.
A szó ott nem ne he zí ti és nem aka dá lyoz za a köz lést, a
gon do lat vil lám sze rû en re pül a má sik hoz: azaz he lye seb -
ben már ak kor lát ni a gon do la tot, ami kor ke let ke zik. A
tény le ges kor lát a lel kek kö zött a fej lõ dé si fo kok kü lönb -
sé ge. A ke vés bé fej lett lé lek a fej let tebb rõl csak annyit tud,
amennyi re vissza hat ni ké pes. A kor lá to zást en nél fog va
csak a ma ga sab bak ér zik, a ki seb bek min dent meg kap nak, 
amit fel tudnak fogni. 

Mi nél fej let tebb egy lé lek, an nál pon to sabb is me re te
van a kör nye ze té rõl, an nál kö ze lebb áll a va ló ság hoz. Nem
kell azon ban el fe lej te nünk, hogy a men tá lis vi lág ban is ott 
van még az il lú zió fá tyo la, noha sok kal ke ve sebb és sok kal
vé ko nyabb is, mint az asztrális és a fi zi kai vi lág ban. Min -
den lé lek nek meg van a maga men tá lis at mosz fé rá ja és mi -
vel min den be nyo más ezen ke resz tül éri, a be nyo má sok
töb bé-ke vés bé el tor zul nak és el szí ne zõd nek. Mi nél vi lá -
go sabb és tisz tább ez az at mosz fé ra, mi nél ke vés bé szí ne zi
a sze mé lyi ség, an nál cse ké lyeb bek az il lú zi ók, ame lyek
megtéveszthetik.

A men tá lis vi lág há rom leg ma ga sabb alsíkja ma gá nak a
Gon dol ko dó nak a la kó he lye, aki fej lett sé gi fo ká nak meg -
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fe le lõ en lak ja egyi ket vagy má si kat. A nagy több ség a leg -
al só fo kon él, kü lön bö zõ fej lõ dé si fo ko kon. Az ér tel mi leg
fej let tek kö zül arány lag kis szá mú él a má so dik alsíkon,
amely be – hogy olyan ki fe je zést hasz nál junk, ame lyik in -
kább a fi zi kai, mint a men tá lis sík ra al kal mas – a Gon dol -
ko dó ak kor száll fel, ha e sík fi no mabb anya ga lesz ben ne
több ség ben, és így cse rét tesz szük sé ges sé. Ez azon ban ter -
mé sze te sen nem „fel emel ke dés”, nem hely vál toz ta tás, ha -
nem csu pán az, hogy e fi no mabb anyag rez gé sei kez de nek
reá ha tást gya ko rol ni, mi u tán már ké pes õket vi szo noz ni,
és maga is ab ban a hely zet ben van, hogy ki kül dött erõ i vel
a rend kí vül fi nom ré szecs ké ket rezgésbe hozza. 

A ta nu ló ba rát koz zon meg a gon do lat tal, hogy a fej lõ -
dés lét rá ján való fel há gás nem vi szi õt az egyik hely rõl a
má sik ra, ha nem ab ban áll, hogy mind in kább ké pes be -
nyo má so kat fel fog ni. Min den szfé ra min den ol dal ról kö -
rül vesz min ket, az asztrális, men tá lis, buddhikus és nirvá-
nikus szfé ra, és még ma ga sabb vi lá gok, a leg ma ga sabb is -
ten ség éle te is. Ne ve szõd jünk az zal, hogy ke res sük õket,
mert itt van nak kö zöt tünk, azon ban a fel fo gó ké pes ség hi á -
nya job ban el zár ja õket tõ lünk, mint ha több mil lió mér -
föld nyi tá vol ság ra len né nek. 

Ne künk csak ar ról van tu do má sunk, ami hat ránk, ami
meg fe le lõ rez gés sel bír. Amint nö vek szik fel fo gó ké pes sé -
günk, amint fi no mabb és fi no mabb anya go kat vo nunk be
ma gunk ba, mind fi no mabb és fi no mabb vi lá gok kal ke rü -
lünk kap cso lat ba. En nél fog va az egyik ré gi ó ból a má sik ba 
emel ke dés azt je len ti, hogy ru há za tun kat egy re fi no mabb
anya gok ból szõ jük, és ez ál tal ma ga sabb vi lá gok hoz kap -
cso lód ha tunk. Je len ti to váb bá azt is, hogy a ru há kat ma gá -
ra öltõ em ber ben mind is te nibb erõk éb red nek fel, és
bo csát ják ki fe lé fi no mabb élet meg nyil vá nu lá sa i kat.
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El ér ve ezt a fo kot a Gon dol ko dó tel jes tu do más sal bír a
kör nye ze té rõl, és em lék szik múlt já ra. Is me ri tes te it, ame -
lyek köz ve tí té sé vel az ala cso nyabb vi lá gok kal érint ke zés -
be lép, és ké pes azo kat be fo lyá sol ni és irá nyí ta ni. Lát ja a
kö zel gõ ne héz sé ge ket és aka dá lyo kat, a múlt ha nyag éle te -
i nek ered mé nye it, és igyek szik olyan ener gi át ön te ni tes -
te i be, amely ál tal fel ada tuk el vég zé sé re job ban fel lesz nek
fegy ve rez ve. Az al sóbb ön tu dat a Gon dol ko dó ve ze té sét
gyak ran pa ran cso ló, kény sze rí tõ, el len ke zést nem is me rõ
erõ nek érzi, és ez az erõ õt egy bi zo nyos cse lek vés re kény -
sze rí ti, amely nek oka it az asztrális és men tá lis bu rok ál tal
meg za vart lá tá sa nem is me ri fel. Olya nok, akik nagy tet te -
ket vit tek vég hez, al kal mi lag el is mer ték, hogy va la mi bel -
sõ, fel eme lõ és kény sze rí tõ erõt érez tek, amely nem
en ge dett ne kik más vá lasz tást, mint ahogy cse le ked tek.
Ilyen kor az iga zi Em ber mû kö dött, a Gon dol ko dó, va gyis
a bel sõ em ber vit te vég hez a cse lek ményt, tes tei se gít sé gé -
vel, ame lyek ak kor tö ké le te sen tel je sí tet ték ki sza bott fel -
ada tu kat: azt, hogy az egyén esz kö zei le gye nek. A fej lõ dés
fo lya mán min den ki hoz zá jut majd ezek hez a ma gas ren dû
képességekhez.

A har ma dik és leg ma ga sabb fo kon, a men tá lis vi lág leg -
fel sõbb ré gi ó já ban tar tóz kod nak a Mes te rek, és a Be ava -
tot tak, az õ cseláik Egói, akik tes té ben e ré gió anya ga
túl nyo mó. Eb bõl a fi nom men tá lis erõk bõl álló vi lág ból
vég zi a Mes ter az em be ri sé gért jó té kony mun ká ját. Az em -
be rek sze me elé ma gas esz mé nye ket ál lít, ne mes gon do la -
to kat, ön fel ál do zó tö rek vé se ket éb reszt ben nünk, on nan
áraszt ja szét a szel le mi és ér tel mi se gít ség fo lya mát az em -
be rek nek. 
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Az ott fej lesz tett erõk mil lió irány ban öm le nek szét, és
a leg ne me sebb és leg tisz tább lel kek a gaz dag, se gí tõ be fo -
lyá so kat kész sé ge sen ma guk ba fo gad ják. Egy fel fe de zés
gon do la ta vil lan meg a ter mé szet tü rel mes ku ta tó ja agyá -
ban, egy új me ló dia csen dül meg a nagy mu zsi kus fü lé ben. 
Egy ré gen hú zó dó prob lé má ra ta lál fe le le tet a mé lyen gon -
dol ko dó fi lo zó fus ér tel me, a re mény és sze re tet újabb su -
ga ra éb red a fá rad ha tat lan em ber ba rát szí vé ben. Az embe-
rek még is azt hi szik, hogy sen ki sem tö rõ dik ve lük, ho lott
ma guk a gyak ran hasz nált szó for du la tok: „egy gon do la -
tom tá madt”, „va la mi eszem be öt lött”, „hir te len egy fel fe -
de zés re ju tot tam” – mu tat ják, hogy a bel sõ Én is me ri az
igaz sá got, még ha a tes ti szem vak is.

For dít suk most fi gyel mün ket a Gon dol ko dó ra és an -
nak kön tö sé re, mi lyen az a föl dön élõ em ber nél. A men tá -
lis test, amely a tu da tot a men tá lis vi lág négy alsíkján meg- 
ha tá roz za, e négy alsík anya gá nak ke ve ré ké bõl áll. A Gon -
dol ko dó, az egyén, az em be ri lé lek – ke let ke zé sét ké sõbb
ír juk le – ha a testetöltés ide je el jön, elõ ször ener gi á já nak
egy ré szét rez gé sek ben su gá roz za ki. Ezek von zó erõt gya -
ko rol nak kö rös kö rül, és a sa ját sík ja négy alsíkjából vett,
ne kik meg fe le lõ anyag ba bur kol ják be. 

A rez gé sek tõl függ, mi lyen faj tá jú anya got vonz ma gá -
hoz. A fi no mabb faj tá jú ak a gyors rez gé se ket kö ve tik, és
azok ha tá sa alatt öl te nek ala kot, a dur vább faj tá jú ak a las -
sabb rez gé sek hez von zód nak. Amint a húr a han got – va -
gyis egy bi zo nyos szá mú rez gést –, amely egy ha son ló
tömegû és fe szült sé gû húr ból in dult ki, az zal re zo nál va
adja ki, de köz ben ér zé ket len ma rad a han gok egész tö me -
ge iránt, ame lyek eb bõl a szem pont ból tõle el té rõ húr ból
ered nek, ugyan úgy kap cso lód nak a kü lön bö zõ faj tá jú
anyagok a kü lön bö zõ rez gé sek hez. Pon to san a Gon dol ko -
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dó ál tal ki bo csá tott rez gé sek nek meg fe le lõ lesz a men tá lis
test is, amellyel ma gát kö rül ve szi. Ez a men tá lis test az,
amit al sóbb ér te lem nek, al sóbb manasznak ne ve zünk,
mert ez a Gon dol ko dó, aki a men tá lis sík al sóbb ré gi ó i nak
anya gá ba öl tö zik, és to váb bi te vé keny sé gét ez a men tá lis
anyag befolyásolja. 

Mind azok az erõk, ame lyek túl fi no mak ah hoz, hogy
ezt az anya got moz gás ba hoz zák, és túl gyor san rez gõk ah -
hoz, hogy ve lük együtt re zeg hes sen, nem tud nak e tes ten
át meg nyi lat koz ni. En nél fog va a test kor lá toz za, meg ha -
tá roz za, és ki fe je zõ dé sé ben aka dá lyoz za a Gon dol ko dót.
Föl di éle té nek elsõ bör tö ne ez, és mi a latt erõi ben ne te vé -
keny ked nek, sa ját ma ga sabb vi lá gá tól el van zár va. Fi gyel -
me ki fe lé ható ener gi á i val van el fog lal va, és éle te ezek kel
együtt men tá lis tes té be fo lyik. E tes tet ru há nak, esz köz -
nek vagy bu rok nak kell fel fog nunk – itt bár me lyik ki fe je -
zés hasz nál ha tó, ha azt a gon do la tot kép vi se li, hogy a
Gon dol ko dó nem maga a men tá lis test, ha nem az, aki a
men tá lis tes tet lét re hoz ta, és arra hasz nál ja, hogy ma gá ból
ki fe je zés re jut tas son annyit, amennyit csak az al sóbb men -
tá lis ré gi ó ban lehetséges. 

Nem sza bad el fe lej te ni, hogy a még min dig ki fe lé áram -
ló ener gi ái az asztrális vi lág dur vább anya gát is ma guk hoz
von ják, és meg al kot ják asztrális tes tét. Test ben való léte
alatt ener gi ái, ame lyek a men tá lis anyag al sóbb faj tá i ban
jut nak ki fe je zés re, olyan könnyen ala kul nak át las súbb
rez gé sek ké, ame lyek re az asztrális ma té ria re a gál, hogy a
két test ál lan dó an együtt re zeg ve egy más sal igen szo ro san
egy más ba fo nó dik. Mi nél dur vább faj tá jú a men tá lis test
anya ga, an nál bel sõ sé ge sebb ez az egye sü lés, úgy hogy a két 
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tes tet né mely kor egy nek fog juk fel (káma-manasz).27 Ha
majd az új ra szü le tés tár gya lá sá hoz ju tunk, lát juk, hogy ez
a tény alap ve tõ je len tõ sé gû.

Az el ért fej lõ dé si fok tól függ a men tá lis test tí pu sa,
ame lyet az em ber új ra tes te sü lé se kor ma gá nak al kot. Mint
az asztrális test nél tet tük, vizs gál juk meg kö ze lebb rõl a há -
rom fé le em ber tí pus men tá lis tes tét: a fej let len em ber, az
át lag em ber, és a szel le mi leg ha la dott em ber men tá lis
testét.

A fej let len em ber men tá lis tes te alig ész re ve he tõ, egy
ke vés szer ve zet len men tá lis anyag csu pán a leg al sóbb ren -
dû men tá lis anyag ból. Tel je sen az al sóbb tes tek sze szé lye -
i nek van ki té ve, és csu pán az asztrális vi ha rok, ame lyek az
ér zék szer vek nek a kül sõ vi lág gal való érint ke zé sé bõl tá -
mad nak, ösz tön zik tom pa rez gé sek re. Ha ezek az asztrális
vib rá ci ók nem ösz tön zik, majd nem tel je sen nyu gal mi ál -
la pot ban van, sõt még rá juk is csak lom hán re a gál. Mint -
hogy be lül rõl ki fe lé sem mi sem ösz tön zi ha tá ro zott tevé-
kenységre, szük sé ge van a kül vi lág ból jövõ csa pá sok ra,
ame lyek va la mi ha tá ro zott fe le let re ser ken tik. Mi nél erõ -
seb bek az üté sek, an nál jobb az em ber ha la dá sá nak, mi vel
min den vá lasz rez gés a men tá lis test emb ri o ná lis fej lõ dé sét 
se gí ti elõ. Fék te len él ve zet, bosszú ság, düh, fé le lem, ijedt -
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27 Te hát a teozófus káma-manasz-ról fog be szél ni, amely alatt a
vágy-ter mé sze tet és az ab ban mû kö dõ el mét érti, és amely együt -
tes az em ber ben lévõ ál la ti ter mé sze tet, az vi szont az em bert be fo -
lyá sol ja. A Védák is me rõ je a ket tõt (káma-manaszt) együtt értel-
mezi, és a manomaia-koshá-ban mû kö dõ Én-re gon dol. Az eu ró -
pai pszi cho ló gus az „ér zé se ket” az „elme” há rom szo ros fel osz tá -
sá nak egyik ré szé vé te szi, és az ér zé sek be mind az ér zel me ket,
mind az ér zé se ket be le fog lal ja.



ség: ezek az asztrális tes tet fel ka va ró szen ve dé lyek a men -
tá lis test ben gyen ge rez gé se ket kel te nek. Ezek a men tá lis
ön tu da tot kez de ti te vé keny ség re ösz tön zõ rez gé sek pe dig
al kal mat ad nak neki, hogy a be nyo má sok hoz, ame lye ket
kí vül rõl kap, va la mit sa ját magából is hozzáadjon. 

Lát tuk, hogy a men tá lis test az asztrális test tel olyan
szo ro san össze van ke ver ve, hogy egy test ként vi sel ked -
nek. Mind azo nál tal az éb re dõ men tá lis ké pes sé gek az
asztrális szen ve dé lyek nek bi zo nyos erõt és mi nõ sé get köl -
csö nöz nek, ame lyek, amíg tisz tán ál la ti tu laj don sá gok -
ként lép tek fel, még nem vol tak nyil ván va lók. A men tá lis
tes tet ért be nyo má sok tar tó sab bak, mint ame lye ket az
asztrális test fog fel, és a men tá lis test tu da to san is mét li
azo kat. Itt kez dõ dik az em lé ke zet és a fan tá zia, és az utób bi 
ak kor kezd for má lód ni, ami kor a kül vi lág ból szár ma zó ké -
pek a men tá lis test re hat nak, és an nak anya ga it sa ját ha -
son la tos sá guk ra formálják. 

Az ér zé kek nek a kül vi lág gal való érint ke zé sé bõl elõ ál ló 
ké pek a leg dur vább men tá lis anya got von ják ma guk köré:
a tu dat éb re de zõ ké pes sé gei újra al kot ják eze ket a ké pe ket, 
és be lõ lük kész le te ket hal moz nak fel, ame lyek im már be -
lül rõl el in dí tott cse le ke de tek re ösz tö nöz nek, ab ból a vágy -
ból ki in dul va, hogy az ér zék szer vek se gít sé gé vel is mét
meg ta pasz tal ja a kel le mes nek ta lált rez gé se ket és el ke rül je 
a fáj dal mat okozókat. 

A men tá lis test ek kor el kez di ösz tö kél ni az asztrális tes -
tet, és fel éb resz ti ben ne a vá gya kat, ame lyek az ál lat nál
mind ad dig szunnyad nak, amíg va la mely fi zi kai in ger fel
nem éb resz ti õket. Ezért  lát juk a fej let len em ber nél az ér -
zé kek ki elé gí té sé re irá nyu ló foly to nos haj szát, ami az ál la -
tok nál nincs meg – a ke gyet len sé get, a bu ja sá got és a szá-
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mítást, ame lyet az ál la tok nem is mer nek. Az ér te lem éb re -
de zõ erõi, ha az ér zé kek ki szol gá ló i vá lesz nek, ve szé lye -
sebb és va dabb te remt ménnyé te szik az em bert, mint
akárme lyik ál lat, és a men tá lis szel lem-anyag ban rej lõ na -
gyobb és fi no mabb erõk az ér zel mi ter mé szet nek olyan
ener gi át és he ves sé get köl csö nöz nek, ami lyent az ál lat vi -
lág nál nem találunk.

De ép pen a fáj dal mak ré vén, ame lye ket okoz nak, ma -
guk a ki csa pon gá sok he lyes bí tik ma gu kat, és a le szü rem -
lett ta pasz ta la tok újra hat nak a tu dat ra, új ké pe ket hív nak
elõ, ame lye ket a kép ze lõ e rõ fel dol goz. Ezek arra ösz tön zik
a tu da tot, hogy el len áll jon a sok rez gés nek, ame lyek az
asztrális test út ján a kül vi lág ból érik, és aka ra ta gya kor lá -
sá val el len áll jon a szen ve dé lyek nek, ahe lyett, hogy sza bad
fo lyást en ged ne azok nak. 

A men tá lis test ben ilyen el len ál ló rez gé sek ke let kez -
nek, fi no mabb össze té te lû men tá lis anya got von nak bele
és kez dik ki szo rí ta ni a dur vább vál to za to kat, ame lyek az
asztrális test szen ve dély-rez gé se i vel tud nak csak együtt re -
zeg ni. Ez a küz de lem a szen ve dé lyek ál tal in dí tott rez gé -
sek és azok kö zött, ame lye ket múlt ta pasz ta la tok kép ze let-
beli fel idé zé se in dít, fej lesz ti a men tá lis tes tet, és az kezd
ha tá ro zott szer ve zett sé get fel mu tat ni, mind több és több
kül sõ te vé keny sé get kez de mé nyez ni. 

Amíg a föl di élet ta pasz ta la tok gyûj té sé vel, az éle tek
köz ti idõ azok asszi mi lá lá sá val te lik el. Amint a kö vet ke zõ
fe je zet ben lát ni fog juk, a Gon dol ko dó a Föld re való min -
den vissza té ré sé vel egy re több ké pes ség gel ren del ke zik,
ame lyek az õ men tá lis tes te ként öl te nek ala kot. A fej let len
em ber, aki nek ér tel me még szen ve dé lye i nek rab szol gá ja,
ilyen mó don nö ve ke dik át lag em ber ré, aki nek ér tel me csa -
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ta tér, ahol a szen ve dé lyek és a men tá lis erõk vál ta ko zó
ered ménnyel és majd nem egyen lõ erõk kel küz de nek, aki
azon ban fo ko za to san ural mat sze rez al sóbb ter mé sze tén.

Az át lag em ber nél a men tá lis test már sok kal na gyobb,
már bi zo nyos szer ve zett sé get mu tat, és meg le he tõs nagy
tömegben tar tal maz a men tá lis vi lág má so dik, har ma dik
és ne gye dik alsíkjaihoz tar to zó anya got. Itt meg fe le lõ en
ta nul má nyoz hat juk az ál ta lá nos tör vényt, amely a men tá -
lis test egész fel épí té sét és meg vál toz ta tá sát sza bá lyoz za,
bár az alap elv ugyan az, mint amely nek mû kö dé sét már az
al sóbb bi ro dal mak ban, az asztrális és a fi zi kai vi lág ban lát -
hat tuk. 

A gya kor lás erõ sít, a hasz ná lat lan ság el sor vaszt és vé gül 
tönk re tesz. Min den, a men tá lis test ben tá masz tott rez gés
al ko tó ele me i nek el vál to zá sát okoz za, ki ta szít ja az érin tett
részt, az anya got, amely nem re zeg vele har mo ni ku san, és
meg fe le lõ anyag gal pó tol ja, ame lyet a kör nye zõ ki me rít -
he tet len kész let bõl vonz ma gá hoz. Mi nél gyak rab ban is -
mét lõd nek a rez gés so ro za tok, an nál job ban ha lad az érin-
tett rész fej lõ dé se. Mel lé ke sen meg kell je gyez nünk, hogy
in nen ered a kár is, ame lyet a men tá lis test nek a men tá lis
ener gi ák túl nagy el kü lö ní té se okoz. 

Az erõk ilyen hi bás irá nyí tá sa a men tá lis tes tet egy ol da -
lú an fej lesz ti. Azon a te rü le ten, ame lyen erõi ál lan dó an
mû köd nek, arány lag túl fej lett lesz, más te rü le te ken, ame -
lyek pe dig ta lán épp oly fon to sak, arány lag fej let len. Har -
mo ni kus, min den rész re egyen le te sen ki ter je dõ fej lõ dés re
kell tö re ked ni, eh hez pe dig nyu godt ön vizs gá lat és az esz -
kö zök nek a cél ra való ha tá ro zott irá nyí tá sa szükséges.

E tör vény is me re te bi zo nyos jól is mert ta pasz ta la to kat
is meg ma gya ráz, és bi zo nyos re ményt nyújt a ha la dás ra.
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Ami kor új ta nul má nyok ba kez dünk, vagy ma ga sabb er -
kölcs höz új utat ke re sünk, az elsõ lé pé sek meg té te le min -
dig csu pa ne héz ség. Néha a tö rek vést egé szen fel is ad juk,
mi vel a si ker út já ban levõ aka dá lyok le gyõz he tet le nek nek
lát sza nak. 

Min den új men tá lis erõ fe szí tés kez de tén a men tá lis test 
egész au to ma tiz mu sa fel lá zad el le ne, anya gai, mi vel meg -
szok tak egy bi zo nyos faj tá jú rez gést, nem tud nak azon nal
al kal maz kod ni az új im pul zus hoz, és az elsõ lé pés fõ ként
ab ban áll, hogy erõ rez gé sek öm le nek ki. Ezek ugyan a
men tá lis test ben még sem mi rez gést nem okoz nak, de a jö -
ven dõ rez gé sek szük sé ges elõ já té kát ké pe zik, amennyi ben 
a test bõl ki ráz zák a régi el len sze gü lõ anya got, és ma guk -
nak meg fe le lõ anya got von nak bele. 

E fo lya mat alatt az em ber sem mi fé le ha la dást nem lát,
csak fá ra do zá sa i nak gyü mölcs te len sé gé vel és a tom pa el -
len ál lás sal szem be sül. Ha azon ban áll ha ta tos, kí sér le tei si -
ke rül ni fog nak, mi helyt az újon nan be vont anyag mû köd-
ni kezd. Vé gül, ha a régi anyag mind ki van ta szít va, és az
új már te vé keny, min den meg erõl te tés nél kül be kö vet ke -
zik az ered mény, és el éri cél ját. 

A kri ti kus idõ az elsõ lé pé sek nél van, ha azon ban bí zik
a tör vény ben, ame lyik ép pen olyan biz to san hat, mint
min den más ter mé sze ti tör vény, és erõ fe szí té se it áll ha ta -
to san is mét li, az ered mény nek be kell kö vet kez nie. E tény
is me re te biz to san meg óv a két ség beesés tõl, amely nek kü -
lön ben könnyen ál do za tul esne. E mó don fej lõ dik to vább
az át lag em ber, és azt az ör ven de tes fel fe de zést te szi, hogy
ha al sóbb ter mé sze te kí sér té se i nek szi lár dan el len áll, azok 
el ve szí tik ha tal mu kat fö löt te, mi vel ép pen azo kat az alko-
tó ele me ket ûzte ki men tá lis tes té bõl, ame lyek az al sóbb
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ter mé szet rez gé se i vel har mo ni kus rez gé sek re vol ná nak al- 
kalmasak. Így ál lít ja össze fo ko za to san men tá lis tes tét a
men tá lis vi lág négy al sóbb sík já nak fi no mabb anya gá ból,
míg vé gül men tá lis tes te azzá a su gár zó és ra gyo gó szép sé -
gû alak zat tá lesz, ami már a szel le mi leg fej lett em ber men -
tá lis testét képezi. 

Ebból a test bõl a dur vább anya gok már ki van nak küsz -
öböl ve, úgy hogy az ér zé ki dol gok sem ben ne, sem a vele
kap cso la tos asztrális test ben nem ta lál nak olyan anyag ra,
amely ve lük har mo ni ku san re zeg ne. Csak az al sóbb men -
tá lis vi lág négy alsó osz tá lyá nak leg fi no mabb anya ga it tar -
tal maz za. A har ma dik és a ne gye dik alsík anya ga sok kal
több, mint az el sõé és a má so di ké, úgy hogy az ér te lem
min den magasabbrendû mû kö dé sé re, a ma ga sabb mû vé -
szet min den im pul zu sá ra és a ne me sebb ér zé sek min den
tisz ta hang já ra re a gál. 

Az ilyen test a bele bur ko ló zott Gon dol ko dó nak le he tõ -
vé te szi, hogy az al sóbb men tá lis ré gi ók ban, az asztrális és
a fi zi kai vi lág ban sok kal tel je seb ben kifejezéshesse ma gát,
anya gá nak rez gé si ha tá rai sok kal tá gab bak, és a fen sé ge -
sebb ré gi ók ból jövõ im pul zu sok ne mes és fi nom szer ve -
zett sé get ad nak neki. Az ilyen men tá lis test gyor san odá ig
fej lõ dik, hogy ké pes rep ro du kál ni min den im pul zust,
amely a Gon dol ko dó tól ered, és amely a men tá lis sík négy
al sóbb osz tá lyán ki fe je zés re jut hat, és olyan esz köz zé fej lõ -
dik, amely az al sóbb men tá lis vi lág min den te vé keny sé gé -
re alkalmas.

A men tá lis test ter mé sze té nek vi lá gos meg ér té se je len -
té ke nyen át ala kít hat ná a mo dern ne ve lést, és ezt a tes tet
sok kal job ban a Gon dol ko dó szol gá la tá ba ál lít hat ná, mint
aho gyan most van. En nek a test nek ál ta lá nos jel lem zõi a
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Gon dol ko dó el múlt föl di éle te i tõl függ nek. Ezt majd ak -
kor ért jük meg egé szen, ha az új ra szü le tés és a kar ma tör -
vé nyét meg is mer jük. Ezt a tes tet a men tá lis sí kon al kot-
juk, és anya gá nak mi nõ sé ge azok tól a tu laj don sá gok tól
függ, ame lye ket a Gon dol ko dó el múlt ta pasz ta la ta i nak
eredményeiként össze gyûj tött. 

A ne ve lés csak annyit te het, hogy olyan kül sõ be ha tá so -
kat ad, ame lyek a már meg lé võ hasz nos ké pes sé gek gya ra -
po dá sát se gí tik, a nem kí vá na tos tu laj don sá go kat pe dig
aka dá lyoz zák, és ki ir tá su kat si et te tik. A ve le szü le tett ké -
pes sé gek ne ve lé se az iga zi ne ve lés fel ada ta, nem pe dig,
hogy a fe jet té nyek kel te le töm je. 

Az em lé ke zet külön ké pes ség ként nem igé nyel fej lesz -
tést, mert az em lé ke zet a fi gye lem tõl, va gyis a fi gye lem nek 
a ta nul má nyo zan dó tárgy ra való áll ha ta tos össz pon to sí tá -
sá tól és az ér te lem nek a szó ban for gó tárgy hoz való ter mé -
sze tes von zó dá sá tól függ. Ha va la mely tárgy az ér te lem nek 
ro kon szen ves, va gyis van hoz zá adott sá ga, ak kor az em lé -
ke zet nem mond csõ döt, fel té ve, hogy ele gen dõ fi gyel met
szen telt neki. A ne ve lés te hát te gye szo kás sá a fi gye lem áll -
ha ta tos, ki tar tó össz pon to sí tá sát, és al kal maz kod jon a ta -
nu ló ve le szü le tett ké pes sé ge i hez.

Tér jünk most át a men tá lis sík for ma nél kü li ré szé re,
abba a ré gi ó ba, ame lyik az em ber nek testetöltései fo lya -
mán iga zi la kó he lye, amely be, mint lé lek gyer mek, mint
fi a tal egó, mint egyé ni ség-csí ra be le szü le tik, ami kor em -
be ri fej lõ dé se meg in dul.28

Az Egó, a Gon dol ko dó kör vo na lai ová li sak, ezért ne ve -
zi H.P. Blavatsky aurikus to jás nak ezt a manasz-testet,
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28  Lásd a VII. és VIII. fe je ze tet az „Új ra szü le tés”-rõl



amely az összes testetöltésen ke resz tül fenn ma rad. Lé vén
anya ga a men tá lis vi lág há rom fel sõbb sík já ról, mind járt
kez det tõl fog va rend kí vül könnyû, fi nom hár tya, és amint
fej lõ dé se elõ re ha lad, föl dön tú li pom pá val és szép ség gel
kezd su gá roz ni, és meg ér dem li „ra gyo gó” ne vét.29 

Mi hát ez a Gon dol ko dó? Az is te ni Én, ahogy már
mond tuk, kor lá toz va vagy egyéniesülve a men tá lis vi lág
„for ma nél kü li” sík ja i nak anya gá ból álló fi nom test be.30 

Ez az anyag, kö rül vé ve az Én, a vi lág egye tem EGY fé -
nyé nek és éle té nek egy élõ su ga rát, el vá laszt ja ezt a su ga rat 
a for rá sá tól (már amennyi re a kül sõ vi lá got érin ti), ön ma -
ga hár tya sze rû bur ká ba fog lal ja, és így lét re hoz za be lõ le az
„egyént” (az in di vi duu mot). Az élet a Logosz éle te, azon -
ban en nek az élet nek erõi rejt ve, szunnya dón ma rad nak;
min den po ten ci á li san, csí ra sze rû en van még itt, mint a fa
a mag pa rá nyi csí rá já ban. 

Ez a mag az em be ri élet ta la já ba vet te tik, amely élet a
mag szunnya dó erõ it az örö mök nap já val és a könnyek
esõ jé vel kel ti élet re. Az élet ta la já nak ned vei, ame lye ket
ta pasz ta la tok nak ne ve zünk, ad dig táp lál ják, amíg a mag
ha tal mas fává lesz, szü lõ aty já nak ha son má sá vá. Az em be ri 
fej lõ dés a Gon dol ko dó fej lõ dé se: az al sóbb men tá lis, az
asztrális és fi zi kai tes te ket ma gá ra ölti, föl di, asztrális és
men tá lis éle te fo lya mán eze ket a tes te ket hord ja, és az élet -
cik lus min den fo kán a má sik vi lág ba való át me net al kal -
má val egy más után le ve ti azo kat, de min dig fel hal moz za
ma gá ban a min den sí kon össze gyûj tött gyü möl csö ket. 
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29 Ez a neo-platonikusok „augoeides”-e, Szt. Pál „szel le mi test”-e.
30 A vignyánamajakoshá-ban, a vedikus be osz tás sze rint a meg kü -

lön böz te tõ tu dás bur ká ban mû kö dõ Én.



Kez det ben, amíg a tu dat ben ne olyan gyen ge, mint a
cse cse mõ tes té ben, élet rõl-élet re csak szunnyad, míg vég re 
a kí vül rõl ható ta pasz ta la tok lap pan gó erõi te vé keny ség re
nem éb resz tik. De las san ként mind több és több részt vesz
éle té nek irá nyí tá sá ban, míg vé gül fér fi ko rát el ér ve éle tét
sa ját ke zé be ve szi, és foly ton nö vek võ be fo lyást gya ko rol
jö ven dõ sor sá ra.

Ez az ál lan dó test, amely az is te ni tu dat tal együtt maga
a Gon dol ko dó, rend kí vül las san fej lõ dik. Szak ki fe je zés sel
„ka u zá lis test nek” ne vez zük, mi vel min den ta pasz ta la tot
ma gá ban hal moz fel, ame lyek azu tán jö ven dõ éle te i ben,
mint okok lép nek fel. Ez az egyet len ma ra dan dó az összes
tes tek kö zött, ame lye ket a testetöltések alatt hasz ná lunk.
A men tá lis, az asztrális és a fi zi kai tes tet min den új élet ben 
újra fel kell épí te nünk, és ez a há rom, amint egy más után
fel osz lik, ara tá sát a fel sõbb nek adja át. Vé gül ily mó don
min den ered ményt a ka u zá lis test hal moz fel. Mi dõn a
Gon dol ko dó újra tes tet ölt, az ezek bõl az ered mé nyek bõl
össze ge zett erõ it egy más után ki kül di mind egyik sík ra, és
így ké pe zi múlt já nak meg fe le lõ en egyik tes tét a má sik
után. 

A ka u zá lis test nö ve ke dé se, amint em lí tet tük, igen las -
sú, mert csak olyan im pul zu sok ra tud vi szont re zeg ni,
ame lyek fi nom anya gá ban ki fe je zés re jut nak, és csak azo -
kat tud ja ma gá ba be szõ ni. A szen ve dé lyek, ame lyek az em -
be ri fej lõ dés ko ráb bi fo ko za ta in olyan nagy sze re pet ját-
szanak, nö ve ke dé sé re en nél fog va sem mi fé le ha tás sal nin -
cse nek. A Gon dol ko dó csak azo kat a ta pasz ta la to kat tud ja
ma gá ba épí te ni, ame lye ket a ka u zá lis test rez gé sei rep ro -
du kál hat nak. A men tá lis ré gi ó hoz kell te hát tar toz ni uk, és 
vagy ér tel mi, vagy er köl csi vo nat ko zá sú ak nak kell len ni -
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ük, kü lön ben fi nom anya ga nem tud na rá juk har mo ni kus
rez gé sek kel válaszolni. 

Egy kis gon dol ko dás min den kit meg gyõz het ar ról,
hogy en nek a fi nom test nek a nö ve ke dé sé hez a min den na -
pi élet édes ke vés anya got szál lít. Ezért olyan las sú a fej lõ -
dés, olyan cse kély a ha la dás. A Gon dol ko dó nak min den
kö vet ke zõ éle té ben töb bet kell ad nia ma gá ból, és ké sõbb
fej lõ dé se is gyor sabb lesz. Ha az em ber bi zo nyos ide ig
rossz uta kon ha lad, ez köz ve tett mó don hat a ka u zá lis test -
re és több kár ral jár, mint ha csu pán nö ve ke dé sét kés lel tet -
né. Az ilyen el té ve lye dés kö vet kez té ben, ha so ká ig tart, a
ka u zá lis test bi zo nyos fo kig kép te len né vá lik arra, hogy az
el len ke zõ, va gyis a jó ol dal ról ki áram ló rez gé sek re fe lel -
jen, és a rossz be fo lyá sok kal való sza kí tás után is so ká ig
vissza ma rad a fej lõ dé se. 

A ka u zá lis test nek köz vet len kárt csak erõ sen in tel lek -
tu á lis és ki fi no mul tan rossz ha tá sok kal le het okoz ni, és ez
az ún. „spi ri tu á lis rossz”, amint a vi lág szent írá sai ne ve -
zik. Az ilyen bû nök sze ren csé re rit kák, ép pen olyan rit -
kák, mint a spi ri tu á lis eré nyek, és csak az igen fej let tek nél
for dul nak elõ, akár a jobb-, akár a bal ol da li ös vé nyen jár -
nak.31

A Gon dol ko dó, az örök em ber tar tóz ko dá si he lye a
men tá lis sík ötö dik alsíkján, a for ma nél kü li vi lág leg al só
fo kán van. Ott ta lál ha tók az em be ri ség nagy tö me gé nek
egói, még alig ébe ren, még éle tük gyer mek ko rá ban. A
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31 A ún. jobb ol da li ös vény az Is ten-em ber hez, a vi lág szol gá la tá ra
fel hasz nált adeptussághoz ve zet. Az ún. bal ol da li pe dig szin tén
adeptussághoz ve zet, azon ban olyan hoz, amely arra szol gál, hogy
a fej lõ dést gá tol ja, és önzõ egyé ni cél ja it meg va ló sít sa. Eze ket ne -
ve zik néha fe hér, il let ve fe ke te ös vény nek.



Gon dol ko dó las san ön tu dat ra jut, mi helyt az alsó sí ko kon
mû kö dõ ener gi ái ott ta pasz ta la to kat gyûj te nek, és ami kor
be von ja õket, egy élet ara tá sá nak kin cse i vel meg ter hel ve
tér nek hoz zá vissza. Ez az örök ké va ló em ber, az in di vi -
duum cse lek szik min den tes té ben, az õ je len lé te adja a
test nek és az el mé nek az „én” ér zé sét. Az „én” pe dig az,
ami tu da tos, és ami il lu zó ri kus mó don azo no sít ja ma gát
az zal az esz köz zel, amely ben leg in kább te vé keny ke dik. 

Az ér zé ki em ber nek a fi zi kai tes te és a vágy ter mé sze te
az „énje”, azok ban ta lál ja meg örö me it és ön ma gát, azok -
ban te lik el éle te. A ta nul tak „énje” az elme, mert el mé jük
mû kö dé sé ben te lik leg na gyobb örö mük, és ben ne össz -
pon to sul éle tük. Csak ke ve sen tud nak a spi ri tu á lis böl cse -
let el vont ma gas la ta i ra emel ked ni, és ezt az örök em bert
érez ni én jük nek, em lé kez ni el múlt éle te ik re és re mény tel -
je sen te kin te ni a jö ven dõ szü le té sek elébe. 

A fi zi o ló gu sok azt mond ják, hogy ha el vág juk az uj jun -
kat, a fáj dal mat a va ló ság ban nem ott érez zük ahol a vér fo -
lyik, ha nem az agy ban, és csak kép ze le tünk he lye zi azt a
vá gás he lyé re. Az, hogy a fáj dal mat az uj junk ban érez zük,
csak il lú zió és csak a kép ze lõ e rõ he lye zi oda, arra a hely re,
ame lyik a sér tõ tárggyal érint ke zett. Az em ber érez het fáj -
dal mat az am pu tált lá bá ban is, il le tõ leg lába he lyén. 

Ép pen így érzi az egyet len Én, a bel sõ em ber az örö möt, 
a szen ve dést a tes te i ben, az õt kö rül ve võ bur kok ban, azok -
nak a kül vi lág gal való érint ke zé si pont ja in, és azt kép ze li,
hogy a bu rok ön ma ga, mert nem tud ja, hogy ez csak il lú -
zió, és hogy min den bu rok ban õ a szí nész és a ta pasz ta ló.

Szem lél jük most eb ben a meg vi lá gí tás ban a ma ga sabb
és az al sóbb ér te lem vi szo nyát és ha tá su kat az agy ra. Az
elme, a manasz, a Gon dol ko dó egy, õ az Én a ka u zá lis test -
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ben, szám ta lan ener gia, szám ta lan rez gés for rá sa. Eze ket
ki kül di, ki su gá roz za ön ma gá ból. A leg fi no mab bak a ka u -
zá lis test ben jut nak ki fe je zés re, mert csak az elég fi nom
ah hoz, hogy rá juk vá la szol has son. Ezek al kot ják az ún.
Tisz ta Ér tel met, amely nek gon do la tai el von tak, is me ret -
szer zé si mód ja az in tu í ció, ami vol ta kép pen maga az is me -
ret. Az igaz sá got az elsõ pil lan tás ra, ön ma gá val való azo-
nossága ré vén, azon nal fel is me ri. 

Ke vés bé fi nom rez gé sei az al sóbb men tá lis ré gió anya -
gát vonz zák ma guk hoz. Ez az al sóbb manasz, az al sóbb
elme a ma ga sabb ke vés bé fi nom ener gi á i nak ki fe je zé se a
sû rûbb anyag ban. Ezt ne vez zük Ér te lem nek, be le szá mít -
va az ér tel mes sé get, íté lõ ké pes sé get, kép ze lõ e rõt, az össze -
ha son lí tás ké pes sé gét és más men tá lis ké pes sé ge ket. Az
elme gon do la tai konk ré tak, mód sze re a lo gi ka: ér vel,
okoskodik, kö vet kez tet. Ezek a rez gé sek, ame lyek az aszt-
rális anya gon át az éte ri anyag ra és ezen át a fi zi kai anyag ra 
hat nak, rez gé se ket okoz nak ben ne, ön ma guk ne héz kes és
las sú má sa it – ne héz ke sek és las sú ak, mi vel a ne he zebb
anyag meg moz ga tá sa ener gi á ju kat ter mé sze te sen meg-
gyön gí ti. 

A rez gés nek a rit kább anyag ból a sû rûbb anyag ba való
át me ne te kor tör té nõ gyen gü lé sét min den fi zi kus is me ri.
A ha rang hang ja a le ve gõ ben erõs és tisz ta. Ha hid ro gén -
gáz ban kon dít juk meg, és a hid ro gén-rez gé sek hoz zák lét -
re a hang hul lá mo kat, gyön ge hang az ered mény. Ép pen
ezért gyön ge az agy vissza ha tá sa az elme gyors és fi nom
ha tá sa i ra, és a nagy több ség még is csak ezt tart ja tu da tá -
nak.

E „tu dat” men tá lis te vé keny sé ge azért olyan fon tos,
mert ez a Gon dol ko dó egye dü li esz kö ze, hogy össze gyûjt -
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se a ta pasz ta la tok ara tá sát, ame lyek ré vén nö ve ke dik.
Amíg a szen ve dé lyek ural kod nak raj ta, a Gon dol ko dó
min den táp lá lék nél kül ma rad és ezért kép te len a to vább -
fej lõ dés re. Amíg egé szen a kül vi lág ra irá nyu ló men tá lis
te vé keny ség fog lal ja le a tu da tot, csak az al sóbb erõ it éb -
resz ti fel. Csak ak kor kez dõ dik ér té kes te vé keny sé ge, ami -
kor lé té nek cél ját el fo gad tat ja vele, ak kor gyûj ti azt össze,
ami ma ga sabb erõ it föl éb resz ti és táp lál ja. 

A Gon dol ko dó, fej lõ dé sé nek ha la dá sá val mind in kább
tu da tá ra jut a sa ját ma gá ban rej lõ ké pes sé gek nek és az al -
sóbb vi lág ban meg nyi lat ko zó mû kö dé sük nek, va la mint
tes te i nek, ame lye ket ezek az erõk ma guk köré von tak. Vé -
gül is kez di azo kat be fo lyá sol ni, a múlt em lé ke it arra hasz -
nál va, hogy aka ra tát ve zes se, és eze ket a be nyo má so kat
ne vez zük lel ki is me ret nek, ha az er kölcs re vo nat koz nak, és 
in tu i tív meg lá tás nak, ha az ér tel met vi lá gít ják meg.

Ha ezek a be nyo má sok elég gé ál lan dó ak ah hoz, hogy
nor má li sok nak te kint het jük azo kat, ak kor együt te sen
lángész nek ne vez zük. A Gon dol ko dó ma ga sabb fej lõ dé sét
jel lem zi sa ját al sóbb esz kö zei fö löt ti ural ma, az esz kö zök -
ben az õ be fo lyá sa irán ti fo gé kony ság nö ve ke dé se, és mind 
na gyobb hoz zá já ru lá sa a fej lõ dé sé hez. Akik ezt a fej lõ dést
tu da to san tá mo gat ni akar ják, ezt az zal ér he tik el, hogy al -
sóbb ön tu da tu kat és er köl csi jel le mü ket ál lan dó és he lye -
sen irá nyí tott mun ká val, gon do san ké pe zik. A csön des,
ki tar tó, kö vet ke ze tes, nem vi lá gi dol gok ra irá nyí tott el -
mél ke dés, me di tá ció és ta nul má nyok fej lesz tik az em ber
men tá lis tes tét, és al kal ma sabb esz köz zé te szik. Az is hasz -
nos, ha igyek szünk el von tan gon dol kod ni, mert ez ál tal az
al sóbb in tel lek tust a ma ga sabb felé emel jük, és az al sóbb
men tá lis sík fi no mabb anya ga it von juk magunkhoz. 
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Ezen és eh hez ha son ló mó do kon min den ki te vé ke nyen 
mû köd het sa ját ma ga sabb fej lõ dé sén, és min den elõ re tett
lé pés gyor sít ja az utá na kö vet ke zõt. Sem mi fé le erõ fe szí tés
nem vész kár ba, még a leg ki sebb sem, ha nem mind egyik -
nek el kö vet ke zik a tel jes ha tá sa. Min den, amit össze gyûj -
töt tünk és be szol gál tat tunk ka u zá lis tes tünk kincseskam-
rá já ba, fel hal mo zó dik ott ké sõb bi hasz ná lat ra, így a fej lõ -
dés, ha bár las san és kés le ked ve, még is foly to no san elõ re -
ha lad, és a min den lé lek ben ki bon ta ko zó is te ni élet las-
san-lassan min dent alá vet önmagának.
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V. FEJEZET

A  DEVACSÁN

A szanszk rit „devacsán” szó a te o zó fi ai neve a menny -
or szág nak. Szó sze rint le for dít va fény lõ or szá got, az is te -
nek or szá gát je len ti.32 A men tá lis sík nak ez a kü lö nö sen
vé dett ré sze azok nak a nagy szel le mi lé nyek nek ol tal ma
alatt áll, akik az em be ri fej lõ dés re fel ügyel nek. On nan
min den gond és rossz ki van zár va, és ott olyan em be ri lé -
nyek lak nak, akik le ve tet ték fi zi kai és asztrális tes tü ket és
oda men nek, amint kámalokai éle tük vé get ér.

A devacsáni élet két sza kasz ból áll: az elsõ a men tá lis
vi lág négy alsó sík ján te lik el. Ott a Gon dol ko dó még vi se li 
men tá lis tes tét, még min dig függ tõle, és az zal fog lal ko zik, 
hogy asszi mi lál ja a leg utol só föl di éle té ben gyûj tött anya -
got. A má so dik sza kasz a „for ma nél kü li” vi lág ban te lik el.
Ott a Gon dol ko dó, mi u tán men tá lis tes té bõl ki vo nult, ön -
tu da tá nak és is me re te i nek tel jes bir to ká ban, aka dály nél -
kül éli életét.

A devacsánban töl tött idõ tar ta ma az anyag mennyi sé -
gé tõl függ, amit a lé lek a föl di élet bõl át ho zott. A deva-
csánban fel dol go zan dó és asszi mi lá lan dó ara tás pe dig a
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a ke resz té nyek nél és a mo ha me dá noknál: menny or szág.



föl di élet gon do la ta i ból és ér zé se i bõl, min den ér tel mi és
er köl csi fá ra do zás ból és tö rek vés bõl, az em be ri ség szol gá -
la tá ban vég zett va la mennyi mun ka és szán dék em lé ké bõl,
rö vi den mind ab ból áll, ami ér tel mi és er köl csi ké pes sé -
gek ké vál toz tat ha tó és a lé lek fej lõ dé sét segíti. 

Sem mi fé le ilyen irá nyú mun ka nem hi á ba va ló, bár mi -
lyen gyen ge és rö vid is. Önzõ, ál la ti as szen ve dé lyek azon -
ban nem lép het nek be oda, mert hi ány zik az anyag,
amely ben ki fe je zés re jut hat ná nak. De bár mi lyen sok volt
is a rossz az el múlt élet ben, bár mennyi re sok kal több volt
is, mint a jó, nem tud ja meg aka dá lyoz ni, hogy meg ne ér -
jen a leg ki sebb, leg sze gé nye sebb jó ara tá sa is. A sze gé nyes
ara tás kö vet kez té ben rö vi debb lesz a devacsáni élet, de
még a leg bû nö sebb nek is osz tály ré szül jut bi zo nyos tar ta -
mú devacsán, ha a jó nak csak egy gyön ge ér zé sét, a gyön -
géd ség nek csak egy hal vány sej tel mét is érez te, és ott a jó
mag ja gyön géd sar jat hajt, a kis szik ra pa rá nyi lán gocs ká vá 
éled.

Haj dan, ami kor az em be rek te kin te te még az égre volt
irá nyít va és egész éle tü ket úgy ren dez ték be, hogy a
mennyei bol dog sá got el nyer jék, a devacsáni idõ szak még
igen hosszú volt, sok eset ben több év ez re dig tar tott. Most
azon ban, mi kor az em be rek ér dek lõ dé sü ket a föld re irá -
nyít ják, és arány lag ke ve set gon dol nak a ma ga sabb élet re,
a mennyei élet tar ta ma meg fe le lõ en meg rö vi dült. 

Ha son ló kép pen mind a ma ga sabb, mind az al sóbb
mentális ré gi ó ban33 el töl ten dõ idõ a ka u zá lis, il let ve men -
tá lis test ben fel kel tett gon do la tok tól függ. Min den gon do -
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33 Szanszk rit el ne ve zé se arúpa il let ve rupa devachan. Létezés a men -
tá lis vi lág arúpa és rupa szint je in.



lat, amely a sze mé lyes énre, az ép pen le zárt élet re vo nat-
kozik – nagy ra vá gyás, ér de kek, sze re tet, gyû lö let és fé le -
lem –, a for mai devacsánban él ve zik gyü möl csü ket, vi -
szont min den gon do la tot, amely a ma ga sabb in tel lek tus-
hoz, a sze mély te len, el vont gon dol ko dás ré gi ó já hoz tarto-
zik, a for ma nél kü li devacsánban dol goz zuk fel. Az em be -
rek nagy több sé ge je len leg csak ép pen be lép ebbe a fen sé -
ges ré gi ó ba, azu tán is mét ha mar tá vo zik. Né me lyek meny- 
nyei éle tük nagy ré szét, má sok pe dig majd nem az egé szet
ott töl tik.

Mi e lõtt azon ban a rész le tek kel fog lal koz nánk, igye kez -
zünk tisz táz ni a devacsáni élet alap el ve it, mert az annyi ra
kü lön bö zik a föl di élet tõl, hogy min den le írá sa, ide gen -
sze rû sé ge foly tán könnyen fél re ve zet het. Az em be rek
olyan ke ve set tud nak men tá lis éle tük rõl, még a test ben
töl tött ré szé rõl is, hogy ha a tes ten kí vü li men tá lis élet ké -
pét ál lít ják elé jük, nem tud ják va ló ság nak te kin te ni, és
úgy ér zik, va la mi álom vi lág ba jutottak.

Az elsõ do log, ami vel tisz tá ban kell len nünk az, hogy a
men tá lis élet sok kal élén kebb, lük te tõbb és a va ló ság hoz
sok kal kö ze lebb áll, mint az ér zé kek éle te. Amit most hal -
lunk, lá tunk, ér zünk, két fok kal tá vo labb van a va ló ság tól,
mint ami vel a devacsánban érint ke zés be ke rü lünk. Ott
sem lát juk ugyan a dol go kat való mi vol tuk ban, ide lent
azon ban még ket tõ vel több il lú zió te rem tõ fá tyol ba van -
nak bur kol va. It te ni ér zé ke lé sünk a va ló ság ról merõ csa ló -
dás, a dol go kat és az em be re ket nem olya nok nak is mer jük, 
ami lye nek a va ló ság ban. Amit ró luk tu dunk, az ér zé ke -
ink re tett be nyo má so kon, és az e be nyo má sok összes sé gé -
bõl le vont, gyak ran té ves kö vet kez te té se ken alapszik. 
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Ha son lít suk össze azo kat a kép ze te ket, ame lye ket egy
és ugyan azon em ber rõl apja, leg ben sõbb ba rát ja, ked ve se,
üz le ti ve tély tár sa, ha lá los el len sé ge és futó is me rõ se al kot,
és lát hat juk, mennyi re kü lön böz nek egy más tól. Mind nyá -
jan csak a sa ját el mé jük re tett be nyo má sok után tud nak
ítél ni, és mi lyen messze van nak ezek at tól, ami lyen az il le -
tõ a va ló ság ban az olyan sze mek szá má ra, ame lyek min den 
fá tyo lon ke resz tül lát nak, és az egész em bert né zik. Mi
min den ba rá tunk ról csak a ránk tett be nyo má so kat is mer -
jük, ezek pe dig tel je sen a be nyo má sok irán ti fo gé kony sá -
gunk tól függ nek. Egy gyer mek édes ap ja ta lán egy nagy
ál lam fér fi, aki a leg ma ga sabb, leg fen sé ge sebb cé lo kat kö -
ve ti, és a nem zet sor sá nak in té zõ je – fia szá má ra pe dig a
leg jobb ját szó paj tás, ked ves me se mon dó. 

Il lú zi ók kö zött élünk, de az az ér zé sünk, hogy a va ló -
ság gal van dol gunk, és eb ben meg nyug szunk. Ma gá ban a
devacsánban is il lú zi ók vesz nek kö rül, – ha bár, amint
mond tuk, két fok kal kö ze lebb a va ló ság hoz – és ott is a va -
ló ság ha son ló ér zé sé ben rin gat juk ma gun kat, ez ad ne -
künk nyu gal mat. 

Az al sóbb mennyei ré gi ók ban a föld il lú zi ói, igaz, gyen -
géb ben, de még min dig fog va tar ta nak, bár ott a dol gok kal
való érint ke zé sünk sok kal va ló sá go sabb és sok kal köz vet -
le nebb. Nem sza bad ugyan is el fe lej te nünk, hogy ez a ré gió 
is a nagy fej lõ dé si rend szer egy ré sze, és az em ber, amíg sa -
ját va ló di én jét meg nem ta lál ta, sa ját va lót lan sá ga kö vet -
kez té ben ma rad az il lú zi ók há ló já ban.

Az egyik oka an nak, hogy mi ért érez zük va ló ság nak a
föl di éle tet és va lót lan nak a mennyei ál la po to kat az, hogy
a föl di éle tet most be lül rõl szem lél jük, tel je sen az il lú zi ók
sú lya alatt, a devacsánit vi szont csak kí vül rõl, és je len leg a
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devacsáni élet „majá”-ja, sa ját il lú zi ó ja nél kül. A menny -
or szág ban vi szont ez a fo lya mat for dí tott. La kói a sa ját éle -
tü ket ér zik egye dül va ló sá gos nak, és a föl di élet re úgy
te kin te nek, mint ami tele van nyil ván va ló il lú zi ók kal és
té ve dé sek kel. Egé szé ben véve azon ban kö ze lebb áll nak a
va ló ság hoz, mint a mennyei élet föl di kri ti zá lói.

A Gon dol ko dó – csu pán men tá lis tes té be és kor lát la nul
hasz nál va ké pes sé ge it – ezek te rem tõ ere jét oly mó don és
mér ték ben bon ta koz tat ja ki, ami rõl mi itt alig al kot ha -
tunk ma gunk nak ké pet. A föl dön a fes tõ, a szob rász, a ze -
nész cso dá la tos ál mo kat ál mo dik, és azo kat az ér te lem
ere je lá to má sok ká ala kít ja. Ami kor azon ban a föld dur va
anya gá ba akar ja õket öl töz tet ni, messze el ma rad nak a
men tá lis al ko tá sok tól. A már vány túl me rev ah hoz, hogy
tö ké le tes for mát hoz zunk ki be lõ le, a szí nek nem elég gé
tisz ták. 

A mennyei vi lág ban, amit va la ki el gon dol, azon nal ala -
kot ölt, mi vel fi nom anya ga men tá lis anyag, az esz köz,
ami ben az elme, ami kor a szen ve dé lyek tõl men tes, nor má -
li san mû kö dik és min den men tá lis im pul zus ra ala kot ölt.
Min den em ber te hát a szó szo ros ér tel mé ben maga te rem ti 
meg a sa ját menny or szá gát, és kör nye ze té nek szép sé ge ér -
tel mé nek gaz dag sá gá val, és ere jé vel össze füg gés ben ha tá -
ro zot tan nö vek szik. Amint a lé lek ki fej lesz ti erõ it, menny- 
or szá ga mind szebb és fi no mabb lesz. Ott min den kor lá to -
zás sa ját ma gunk tól ered, és a menny or szág a lé lek nö ve ke -
dé sé vel és el mé lyü lé sé vel nö vek szik és mélyül. 

Amíg a lé lek gyön ge, önzõ, szûk lá tó kö rû és rosszul fej -
lett, e fo gya té kos sá ga i ban menny or szá ga is osz to zik, de a
menny or szág, bár mennyi re sze gé nyes is, min dig a leg -
jobb, amit az ilyen lé lek ma gá nak al kot hat. Amint az em -
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ber to vább fej lõ dik, devacsáni éle te tel je sebb, gaz da gabb,
iga zabb és va ló dibb lesz. A job ban fej lett lel kek mind kö -
ze leb bi érint ke zés be jut nak egy más sal, él vez ve a szé le sebb 
és mé lyebb kap cso la tot. 

A men tá li san és er köl csi leg si lány, gyen ge, se ké lyes és
ki csi nyes föl di élet vi szony lag si lány, gyen ge, se ké lyes és
ki csi nyes éle tet hoz lét re a devachánban, mert ott csak a
szel le mi és az er köl csi dol gok él nek to vább. Nem le het
több a mi énk, mint amennyik va gyunk, és ara tá sunk a ve -
té sünk tõl függ. „Ne té vesszé tek meg ma ga to kat, Is ten nel
nem le het gú nyo lód ni, mert amit az em ber ve tett, csak azt
arat hat ja”, sem töb bet, sem ke ve seb bet. Lus ta sá gunk ban
és kap zsi sá gunk ban ter mé sze te sen ott is arat ni aka runk,
ahol nem ve tet tünk, de a tör vény nek eb ben a vi lá gá ban a
Jó Tör vény min den ki nek ép pen annyit fi zet, amennyit
mun ká ja ér.

A men tá lis be nyo má so kat vagy ké pe ket, ame lye ket ba -
rá ta ink ról a föl di élet ben al kot tunk, meg tart juk a deva-
csánban is. Min den lé lek kö rül ott van nak azok, aki ket a
föl dön sze re tett. Sze ret te ink képe, amely ott él a szí vünk -
ben, élõ kí sé rõnk az ég ben is, még pe dig vál to zat la nul. Ott
is ugyan azok õk ne künk, akik itt vol tak. A menny or szág -
ban az elme al ko tó ere jé vel men tá lis anyag ból elõ ál lít juk
ba rá tunk kül sõ meg je le né sét, aho gyan itt a föl dön ér zé ke -
ink kel fel fog tuk. Ami itt men tá lis kép volt – mert az volt,
ha ezt itt nem is tud tuk – az ott tény le ges alak, élõ men tá lis 
anyag ból, ma ra dan dó al ko tó ré sze men tá lis at mosz fé ránk -
nak, csak ami itt tom pa és álom sze rû, ott maga az erõ és az
élet.

És hogy áll a do log a lel kek egy más kö zöt ti érint ke zé sé -
vel? Sok kal bi zal ma sabb, köz vet le nebb, ben sõ sé ge sebb,
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mint a föl dön, mert a men tá lis sí kon lé lek és lé lek kö zött
nincs kor lát. Lel ki éle tünk fej lett sé gé vel egye ne sen ará -
nyos a lel ki kö zös ség, amely ben ott ré szünk van. Ba rá tunk 
men tá lis ké pét mi ma gunk al kot juk meg, te hát azt az ala -
kot adja vissza, ame lyet is mer tünk és sze ret tünk, és lel ke
ezen az ala kon ke resz tül olyan mér ték ben szól hoz zánk,
amennyi re lel künk az õ lel ké vel együtt tud re zeg ni. 

Nem jut ha tunk azon ban érint ke zés be azok kal, aki ket a
föl dön is mer tünk, ha a kap cso lat csak a fi zi kai vagy aszt-
rális tes te ink kö zött állt fenn, vagy akik kel bel sõ éle tünk
disz har mó ni á ban volt. Ezért a mi devacsánunkba el len ség 
nem lép het be, mert ott csak a szív és az ér te lem har mó ni á -
ja hoz hat ja össze az em be re ket. A szív és az elme kü lön ál -
lá sa a menny ben is el vá laszt egy más tól, mert ami a szív nél
és az el mé nél ala cso nyabb ren dû, ott nem ta lál anya got a
ki fe je zés re. Azok kal, akik fej lõ dé se a mi en ket messze el -
hagy ta, csak annyi ra ke rül he tünk érint ke zés be, amennyi -
re ké pe sek va gyunk gon do lat kör ük be be le il lesz ked ni.
Lé nyük nek ezt meg ha la dó ré sze lá tó kö rünk ha tá ra in túl
ma rad, de amit el ér he tünk be lõ lük, az a mi énk. Ezek a na -
gyok tá mo gat nak min ket a mennyei élet ben, és amint rög -
tön lát ni fog juk, se gí te nek, hogy nö ve ked jünk, és mind
töb bet tud junk be fo gad ni. Az el vá lasz tást te hát nem tér és
idõ, ha nem a ro konszenv hi á nya, a szív és az elme össz -
hang já nak hiánya okozza.

A menny ben azok kal va gyunk együtt, aki ket sze re tünk
és cso dá lunk, és annyi ra érint kez he tünk ve lük, amennyi re 
fel ve võ ké pes sé günk le he tõ vé te szi, vagy ha mi va gyunk a
ha la dot tab bak, amennyi re ré szük rõl le het sé ges. Ab ban a
for má ban ta lál ko zunk ve lük, ame lyet a föl dön sze ret tünk,
tel jes tu da tá ban föl di kap cso la ta ink nak, mert a mennyei
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élet ben mind ki nyíl nak a föl di rü gyek és a meg za vart,
vagy lagy ma tag sze re tet ott erõ ben és szép ség ben ki vi rág -
zik. Az érint ke zés ott köz vet len, sem szó ban, sem gon do -
lat ban nem le het fél re ér tés, min den ki lát ja ba rát ja gondo-
latát, il le tõ leg annyit, amennyit fel tud be lõ le fogni.

A devacsán, a mennyei vi lág a ki mond ha tat lan öröm és
bol dog ság vi lá ga. En nél is sok kal több azon ban, sok kal
több, mint a meg fá rad tak pi he nõ he lye. A Gon dol ko dó a
devacsánban fel dol goz za, át gon dol ja és las san ként ha tá ro -
zott ér tel mi és er köl csi ké pes sé gek ké ala kít ja mind azt,
ami a leg utób bi éle té nek ér tel mi és er köl csi ta pasz ta la ta i -
ban iga zán be cses, és eze ket leg kö ze leb bi új ra szü le té se kor
ma gá val hoz za. A múlt tény le ges ese mé nye i re való vissza -
em lé ke zés sel nem ru ház hat ja fel új men tá lis tes tét, hi szen
az egy bi zo nyos idõ múl va is mét fel osz lik. A múlt em lé kei
ma gá nál a Gon dol ko dó nál ma rad nak, aki át él te azo kat, és
aki ma ra dan dó. A múlt éle tek min den té nyét men tá lis ké -
pes sé gek ké dol goz zuk fel, így pél dá ul, ha va la ki va la mely
irány ban ta nul má nyo kat foly ta tott, en nek ha tá sa ként kü -
lön le ges ké pes sé ge lesz arra, hogy az il le tõ tár gyat gyor san
el sa já tít sa, ha egy ké sõb bi éle té ben is mét ta lál ko zik vele. 

Kü lö nös haj la mot mu tat majd ab ban az irány ban, és
hama ro san ott hon érzi ma gát ben ne. Amit csak a föl dön
gon dolt, a devacsánban ér té ke sí ti, min den tö rek vést erõ vé 
dol goz fel, min den meg hi ú sult erõ fe szí tés ké pes sé gek al -
ko tá sá ra ve zet, min den küz de lem és ve re ség a gyõ ze lem
esz kö zé vé ala kul, a sok bá nat és té ve dés fény lõ, ne mes ér -
cek ké vál to zik, ame lyek bõl ma gá nak bölcs és jól át gon dolt 
aka rá so kat ko vá csol.

A jó té kony ter ve ket, ame lyek ke resz tül vi te lé re a múlt -
ban sem ere je, sem kész sé ge nem volt, a devacsánban gon -
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do lat ban ki dol goz za, fok ról-fok ra vég hez vi szi. A szüksé-
ges erõt és ügyes sé get az ér te lem ké pes sé gé vé fej lesz ti, és
fel hasz nál ja egy jö ven dõ föl di élet ben, ami kor a szor gal -
mas és ko moly ku ta tó, mint láng ész, a hívõ em ber pe dig
mint szent fog új ra szü let ni. A mennyei élet te hát nem
pusz ta álom, nem cél ta lan he nyé lés, él ve ze tes idõ töl tés. A
devacsán az az or szág, amely ben a szív és az ér te lem fej lõ -
dik, meg sza ba dul va a dur va anyag tól és a köz na pi gon dok -
tól, ahol a föld harc me zõ i hez a fegy ve re in ket ko vá csol juk,
és a jövõ ha la dá sát biz to sít juk.

Ha a Gon dol ko dó men tá lis tes té ben fel dol goz za a föl di
élet ben gyûj tött ta pasz ta la to kat, le ráz za azo kat, és most
már min den aka dály nél kül él sa ját ott ho ná ban. Mind azo -
kat a men tá lis ké pes sé ge ket, ame lyek az al sóbb sí ko kon
jut nak ki fe je zés re, ka u zá lis tes té ben gyûj ti össze az ér zel -
mi élet csí rá i val együtt, ame lyek men tá lis tes té ben gyûl -
tek össze, ami kor az asztrális bur kok fel osz lá sa után a
káma-lokát el hagy ta. Ezek egy idõ re lá tens ál la pot ban a
kauzális test ben hal mo zód nak fel: erõk, ame lyek a meg -
nyi lat ko zás hoz szük sé ges anyag hi á nya mi att rejt ve ma -
rad nak.34 

A men tá lis test az em ber utol só ide ig le nes ru há za ta,
azu tán szin tén fel osz lik, és al kat ré szei vissza tér nek a men -
tá lis sík anya gá ba, amely bõl vé tet tek, ami kor a Gon dol ko -
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má já ra vo nat ko zó an. He lyet te sít se be Ishvarát a Gon dol ko dó he-
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gek a vi lág egye tem gyü möl cse i ként lét re jö võ em be ri éle tek. A ta -
nul má nyo zó ak kor fel is mer he ti, hogy mire van szük sé ge a tu dat-
nak a vi lág egye te mek léte kö zöt ti tar ta mok ban.



dó leg utóbb le szállt. Csak a ka u zá lis test ma rad vissza, tar-
tálya és kin cses kam rá ja mind an nak, amit el múlt éle té bõl
ma gá é vá tett. A Gon dol ko dó be fe jez te hosszú ván dor lá sá -
nak egy sza ka szát, és egy ide ig sa ját ha zá já ban marad.

Ot ta ni ön tu da ti ál la po ta ki zá ró lag fej lõ dé si fo ká tól
függ. Az ala cso nyabb fo ko za to kon lévõ em ber mély, ön tu -
dat lan álom ba me rül, mi helyt esz kö ze it az al sóbb sí ko kon
el ve szí tet te. Az élet csen de sen lük tet ben ne, föl di éle té nek 
ke vés ered mé nyé bõl amennyit le het, ma gá é vá tesz, de kör -
nye ze té rõl sem mit sem tud. Amint azon ban fej lõ dik, éle -
té nek ez a sza ka sza mind fon to sab bá vá lik, és devacsáni
lé té nek mind na gyobb ré szét ve szi igénybe. 

Ön tu dat ra éb red, és en nek foly tán kör nye ze té rõl – a
nem-én rõl – is tu do mást vesz, em lé ke ze te ki te rí ti elé éle té -
nek pa no rá má ját és ki ter jesz ke dik a rég múlt idõk re is.
Lát ja az oko kat, ame lyek kö vet kez mé nyei utol só éle té nek
él mé nyei vol tak, ta nul má nyoz za az oko kat, ame lye ket
utolsó testetöltésében el in dí tott. Mind azt, ami éle té nek e
le zárt fe je ze té ben ne mes és ma gas ren dû volt, asszi mi lál ja
és be le dol goz za ka u zá lis tes té nek szö ve té be, és bel sõ te vé -
keny sé ge ál tal fej lesz ti és ren de zi ka u zá lis tes té nek anya -
gát. Nagy szel le mek kel ke rül köz vet len össze köt te tés be –
mind egy, hogy test ben él nek-e, vagy tes ten kí vü li ek –, él -
ve zi tár sa sá gu kat, ta nul éret tebb böl cses sé gük bõl és hosz-
szabb ta pasz ta la ta ik ból. 

Min den egy mást kö ve tõ mennyei éle te gaz da gabb és
mé lyebb lesz, fel fo gó ké pes sé ge gya ra po dá sá val mind na -
gyobb hul lá mok ban árad hoz zá a tu dás, mind job ban meg -
is me ri a Tör vény mû kö dé sét, és a fej lõ dés ha la dá sá nak
fel tét ele it. Így mind annyi szor ha la dot tabb is me re tek kel,
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ha té ko nyabb erõk kel tér vissza a föld re, te kin te te mind
tisztábban is me ri fel az élet cél ját, és a cél felé ve ze tõ utat.

Ami kor az al sóbb vi lá gok ba való vissza té rés ide je el ér -
ke zik, min den Gon dol ko dó szá má ra, bár mennyi re ke vés -
sé fej lett is, el jön egy pil la nat, amely ben sze me tisz tán lát.
Egy pil la na tig lát ja múlt ját és a jö võ jé re ki ha tó oko kat, és
te kin te te elõtt fel tá rul kö zel gõ új ra szü le té sé nek tér ké pe.
Az tán kö rül ve szik az al sóbb anyag fel hõi, el ho má lyo sít ják 
lá tá sát, és meg kez dõ dik a kö vet ke zõ testetöltés cik lu sa.
Fel éb red nek al sóbb el mé jé nek erõi, rez gé se ik ál tal ma -
guk hoz von ják az al sóbb men tá lis sík anya gát és meg al -
kot ják új men tá lis tes tét élet tör té net ének új fe je ze té hez.
En nek a fo lya mat nak kö ze leb bi rész le tei azon ban az új ra -
szü le tés rõl szó ló fe je zet be tartoznak.

Ott hagy tuk el, ami kor a lé lek asztrális tes té nek utol só
ma rad vá nya it is le vet ve, álom ba me rül ve35 ké szen áll a
kámalokából a devacsánba, va gyis a tisz tí tó tûz bõl a
mennyor szág ba való át me net re. Az alvó a ki mond ha tat lan 
öröm, mér he tet len bol dog ság és el kép zel he tet len béke ér -
zé sé re éb red. A leg lá gyabb me ló di ák zen ge nek kö rü löt te, a 
szí nek leg fi no mabb já té ka üd vöz li fel nyí ló sze mét, a lég
tele van ze né vel, szí nek kel, és egész lé nye te lít ve van vi lá -
gos ság gal és har mó ni á val. Majd az ara nyos fel hõ bõl ked -
ve sen emel ke dik ki föl di sze ret te ink arca, éte ri szép ség-
ben, leg ne me sebb és leg sze re tet re mél tóbb ér zel me ik jut va 
ben nük ér vény re, tá vol az al sóbb vi lá gok ba ja i tól és szen -
ve dé se i tõl. Ki ír hat ná le en nek az éb re dés nek gyö nyö re it,
a mennyei vi lág elsõ vir ra da tát?
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Vizs gál juk most meg rész le te sen a devacsán hét alsík-
ján lévõ ál la po to kat, mi köz ben jus son eszünk be, hogy a
négy alsó a for ma vi lá ga, ahol min den gon do lat azon nal
for mát ölt. Ez a for ma vi lág a sze mé lyi ség hez tar to zik, en -
nél fog va ott min den lé lek az zal van kö rül vé ve, ami múlt
éle té ben ér tel mé be tu dott ha tol ni, és tisz ta men tá lis
anyagban ki fe jez he tõ.

Az elsõ és leg al só ré gió a leg ke vés bé ha la dott lel kek
menny or szá ga, akik leg ma ga sabb ér zel me a föl dön csa lád -
juk és ba rá ta ik szûk köre iránt ér zett õszin te, néha ön zet -
len sze re tet volt, vagy sze re tet tel jes cso dá lat tal vol tak
el tel ve va la ki iránt, aki vel a Föl dön ta lál koz tak, aki tisz -
tább és jobb volt ná luk, vagy pe dig néha fel éb redt ben nük
a vágy egy ma ga sabb élet után, vagy tet tek egy-egy gyen ge
erõ fe szí tést az ér tel mi és er köl csi fej lõ dés irá nyá ba. 

Nem sok az az anyag, amely bõl ké pes sé ge ket fej leszt -
het né nek ki, ezért éle tük ott ke ve set ha lad. Csa lá di as ér -
zel me ik gya ra pod nak, kis sé tá gul nak, bi zo nyos idõ múl va
fej let tebb ér zel mi ter mé szet tel szü let nek újra, és haj la mo -
sab bak lesz nek fel is mer ni és el fo gad ni egy esz ményt is.
Köz ben azon ban va la mennyi en él vez nek annyi bol dog sá -
got, amennyit be tud nak fo gad ni, po ha ruk még is ki csiny,
de szí nül tig tele van bol dog ság gal, és mind azt, amit csak el 
tud nak kép zel ni, él vez he tik a menny ben. A mennyei tisz -
ta ság és har mó nia ösz tön zi és te vé keny ség re éb resz ti fej -
let len ké pes sé ge i ket, és kez dõ dik a bel sõ éb re dés, ami
min dig meg elõ zi a kül sõ meg nyil vá nu lást.

A devacsán kö vet ke zõ, má so dik sík ján kü lön bö zõ val -
lá sú em be rek van nak, akik föl di éle tük ben sze re tõ oda -
adás sal te kin tet tek Is ten re, bár mi lyen né ven vagy for-
má ban tisz tel ték is. A for ma le he tett ki csi nyes, de szí vük
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ki tá rult Is ten nek, és most meg ta lál ják sze re te tük és tisz te -
le tük tár gyát. Az Is ten fo gal ma, ame lyet föl di éle tük ben
al kot tak ma guk nak, a mennyei anyag ban leg me ré szebb
ál ma i kat is fe lül mú ló, su gár zó fen ség ben, tisz táb ban és is -
te nib ben je le nik meg elõt tük. 

Az is te ni lény úgy kor lá toz za ön ma gát, hogy imá dó ja
ér tel mi korlátainak meg fe lel jen. Ab ban a for má ban nyi -
lat ko zik meg vá gya ko zó te kin te te elõtt, és önti ki rá sze re -
te té nek egész édes sé gét, amely ben sze ret te és tisz tel te õt.
A lé lek ott val lá sos el ra gad ta tás ba me rül, az is ten sé get
olyan alak ban imád ja, ami lyen nek a Föl dön el kép zel te, és
az imá da ta tár gyá val való egye sü lés ben el ra gad tat va, áhí -
tat tal adja át ma gát. Sen ki sem érzi ott ma gát ide gen nek,
az is ten ség min den ki nek a meg szo kott alak ban nyil vá nul
meg. Az ilyen lel kek az egye sü lés nap fény ében nö ve ked -
nek tisz ta ság ban és oda adás ban, és e tu laj don sá gok ban
gya ra pod va tér nek vissza a föld re. Ko ránt sem töl tik azon -
ban egész devacsáni éle tü ket ilyen áhí ta tos el ra gad ta tás -
ban, mert min den ki meg ta lál ja ott az al kal mat, hogy
szí vé nek és ér tel mé nek egyéb tu laj don sá ga it is meg ér lel-
hesse.

To vább ha lad va, a har ma dik ré gi ó ban ne mes és ko moly
lé nye ket ta lá lunk, akik föl di éle tük ben az em be ri ség szol -
gá la tá ra szen tel ték ma gu kat, és Is ten irán ti sze re te tü ket az 
em be ri sé gért vég zett mun ká ban jut tat ták ki fe je zés re.
Most learat ják jó tet te ik ju tal mát az ál tal, hogy ezen a vo na -
lon hasz nos ság ban és böl cses ség ben gya ra pod nak. Szé le -
sebb körû jó té kony sá gi ter vek me rül nek fel az em ber ba rát 
ér tel mé ben, és mint az épí tész, váz la to kat ké szít el jö ven dõ 
föl di éle té ben meg va ló sí tan dó ter ve i hez. Meg ér le li a ter -
ve ket, ame lye ket majd tet tek ké vált, és mint egy te rem tõ
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is ten, ki gon dol ja jó sá gá nak vi lág egye tem ét, amely egy na -
pon, ha az idõ el ér ke zik, a dur va anyag ban élet re fog kel ni. 
Az ilyen lel kek a le en dõ szá za dok ban az em be ri ség nagy
jó te võ i ként szü let nek majd újra, az ön zet len sze re tet és
im már a meg va ló sí tás képességével is.

A leg na gyobb vál to za tos sá got ta lán a ne gye dik ré gió
mu tat ja, mi vel a leg ha la dot tabb lel kek erõi ott jut nak ki fe -
je zés re, már amennyi ben a for mai vi lág ban ki fe je zés re jut -
hat nak. Ott van nak a mû vé szet és iro da lom ki vá ló sá gai,
ott gya ko rol ják ké pes sé ge i ket a for má ban, szín ben, har -
mó ni á ban, és ott fej lesz tik to vább azo kat kö vet ke zõ föl di
éle tük szá má ra. Le ír ha tat la nul fen sé ges zene hang zik fel
ott, a har mó nia mes te re i nek mûve. Bee tho ven e vi lág ban
töb bé nem sü ket, és fen sé ges lel két pá rat lan me ló di ák ban
önti ki úgy, hogy még a mennyei vi lág dal la mai is gaz da -
god nak, amint le csal ja, és a mennyei tér sé ge ken át meg -
szó lal tat ja a ma ga sabb szfé rák har mó ni á ját. Ott ta lál juk a
fes té szet és az épí té szet ih le tett mes te re it, akik elõtt új,
nem sej tett szép sé gû szín ha tás ok, új for mák, új vo na lak tá -
rul nak fel. 

Van nak ott az tán olya nok is, akik nagy ra tö re ked tek, de 
hi á ba. Vá gya ik most erõk ké, ál ma ik ké pes sé gek ké ala kul -
nak, és a ké sõb bi éle tek ben fog nak ki bon ta koz ni. A ter mé -
szet bú vár ott lesi el a ter mé szet leg rej tet tebb tit ka it, sze me 
elõtt fel tá rul a vi lá gok szer ke ze te, rej tett me cha niz mu sa,
az el kép zel he tet len fi nom sá gú és komplikáltságú, egy -
mást kö ve tõ és egy mást át fo gó ha tá sok. Az ilye nek ké sõbb
nagy fel fe de zõk ként tér nek vissza a föld re, és csal ha tat lan
in tu í ci ó juk elõtt a ter mé szet meg nyit ja tit kos ös vé nye it. 

Ott van nak to váb bá azok, akik mé lyebb tu dás után
szom jaz tak, az em be ri ség nagy ta ní tó it tisz te let tel ke re sõ,
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buz gó ta nít vá nyok, akik ta ní tó után vá gyód tak, és tü rel -
me sen dol goz tak mind azon, amit né mely nagy szel le mi
mes ter, az em be ri ség egyik ilyen ta ní tó ja kö zölt. Vá gyó dá -
suk ott meg ta lál ja ki elé gü lé sét, és aki ket lát szó lag hi á ba
ke res tek, most ta ní tó ik ká lesz nek. Mo hón szív ják ma guk -
ba a mennyei böl cses sé get, és mes te rük lá bá nál ülve gyor -
san fej lõd nek és ha lad nak. Mint ta ní tók, a vi lá gos ság hor-
dozóiként fog nak va la mi kor új ra szü let ni, már szü le té sük -
kor ma gu kon vi sel ve ma gas hi va tá suk bélyegét.

Sok föl di em ber, aki nek ezek rõl a ma ga sabb dol gok ról
fo gal ma sincs, már ké szí ti he lyét a ne gye dik menny or -
szág ban, ami kor egy-egy láng eszû ta ní tó ira ta i ba mé lyed,
egy ha la dott lé lek hall ga tá sá ba me rül el tel jes oda adás sal.
Ez ál tal ugyan is össze köt te tést lé te sít ön ma ga és a sze re -
tett, tisz telt ta ní tó kö zött, lel ki kö te lé ket, amely az égi vi -
lág ban ér vé nye sül, és ele ven kö zös ség be hoz za össze vele.
Mi ként a nap su ga rai sok szo bá ba be süt nek, és mind egyik
annyit tart meg be lõ le, amennyit tud, úgy süt nek be a nagy 
lel kek a mennyei vi lág ban a szám ta lan men tá lis kép be,
ame lyet ta nít vá nya ik ró luk al kot nak. Meg töl tik e ké pe ket
élet tel, sa ját lé nyü ket ad ják bele, úgy hogy mind egyik ta -
nu lót sa ját mes te re ta nít, és még sin cse nek má sok sem
meg foszt va a ta ní tó se gít sé gé tõl.

Az em ber a föl dön össze gyûj tött anyag mennyi sé gé vel
ará nyos ide ig ma rad e mennyei for ma vi lág ban, ahol
mindaz a jó, amit utol só sze mé lyes éle té ben fel hal mo zott,
ki tel je se dik, és rész le te sen meg va ló sul. Ha min dent ki me -
rí tett, ha az örö mök ser le gét az utol só csep pig ki ürí tet te, és 
az égi la ko mát az utol só mor zsá ig el fo gyasz tot ta, a ké pes -
sé gek ké fel dol go zott ma ra dan dó ér té kek a ka u zá lis test -
ben gyûl nek össze, és a Gon dol ko dó le ve ti és át ad ja az

147

A  DEVACSÁN



enyé szet nek men tá lis tes tét, amely ál tal a devacsáni élet
al sóbb szfé rá i ban ki fe je zés re ju tott. Most már sa ját vi lá gá -
ban van, és ott dol goz za fel ara tá sá nak azt a ré szét, ame lyik 
ab ban a magasabbrendû vi lág ban anya got ta lál a ki fe je zés -
re.

Igen sok lé lek a for ma nél kü li vi lág leg al sóbb szfé rá it
alig né hány pil la nat ra érin ti csu pán, hogy ott rö vid idõ re
me ne dé ket ta lál jon, mi vel al sóbb tes te it már le ve tet te.
Ezek még olyan fej let len lel kek, hogy még nincs sem mi
ké pes sé gük, ame lyik kel ott önál ló an te vé keny ked het né -
nek. Ami kor men tá lis tes tük le hullt ró luk és fel osz lik, el -
vesz tik ön tu da tu kat, az tán egy pil la nat ra is mét ön tu dat ra
éb red nek. Az em lé ke zés vil lá ma vi lá gít ja múlt ju kat és
múlt juk fõ oka it, egy má sik vil lám pe dig jö võ jü ket, és
meg lát ják mind azo kat a ha tá so kat, ame lyek jö ven dõ éle -
tük ben be kö vet kez nek. Ez min den, amit a nagy több ség
ott át él het. Mert ott is, mint min de nütt, olyan az ara tás,
ami lyen a ve tés volt, és ho gyan vár hat na ara tást ott az, aki
e fen sé ges ré gió szá má ra sem mit sem vetett?

Van azon ban sok olyan lé lek is, aki föl di éle té ben mé -
lyebb gon dol ko dás sal és ne mes élet tel so kat ve tett. En nek
ara tá sa pe dig a devacsán ötö dik osz tá lyá ba tar to zik, va gyis 
a for ma nél kü li menny or szág há rom ré gi ó já nak leg al sóbb -
já ba. Nagy a ju tal muk, ami ért ki emel ked tek a hús és a
szen ve dé lyek rab sá gá ból. Fel tá rul ott elõt tük az em ber
iga zi éle te, a lé lek fen sé ge, ame lyet nem aka dá lyoz nak töb -
bé az al sóbb vi lá gok hoz tar to zó tes tek. Köz vet len szem lé -
let út ján ta nul nak meg igaz sá go kat, meg lát ják a vég sõ
oko kat, ame lyek nek oko za tai a konk rét dol gok. Ki für ké -
szik az alap ve tõ egy sé ge ket, ame lyek nek je len lét ét az al -
sóbb vi lá gok ban el ta kar ja a sok mellékes részlet. 
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Így jut nak el a Tör vény ala pos meg is me ré sé hez. A lát -
szó lag össze füg gés te len ered mé nyek kö zött is fel is me rik
vál to zat lan mû kö dé sét, és szi lárd, meg in gat ha tat lan meg -
gyõ zõ dést gyûj te nek, ame lyek a ké sõb bi föl di éle tek ben a
lé lek mély sé ges, biz tos, a gon dol ko dó ér tel men fe lül ál ló
in tu i tív tu dá sát ered mé nye zik. Ott vizs gál ja az em ber sa ját 
múlt ját is, gon do san ki bo goz va az oko kat, ame lye ket el in -
dí tott, meg fi gye li köl csön ha tá su kat, ered mé nye i ket, és bi -
zo nyos fo kig kö vet ni tud ja azt az irányt, ame lyet jö ven dõ
éle té nek adni fognak.

A ha to dik ég ben még fej let tebb em be rek van nak, akik -
re a föl di élet vál to za tos szín já té ka nem sok von zó erõt gya -
ko rolt, és akik min den ere jü ket ma ga sabb ér tel mi és
erkölcsi tö rek vé sek nek szen tel ték. Elõt tük a múlt nincs
el fá tyo loz va, em lé ke ze tük tö ret len és tö ké le tes. Úgy ké -
szül nek elõ jövõ éle tük re, hogy ki ter ve lik, mi lyen ener gi á -
kat visz nek majd ma guk kal, hogy kö zöm bö sít sék a gát ló
erõ ket és erõ sít sék a jó té ko nya kat. A tisz ta em lé ke zet se -
gít sé gé vel jó elõ re el ha tá roz hat ják, ho gyan fog nak cse le -
ked ni, és eze ket az el ha tá ro zá so kat belé is tud ják ol ta ni
al sóbb tes te ik be kö vet ke zõ új ra szü le té sük kor. Ez ál tal le -
he tet len lesz el kö vet ni ük a rossz bi zo nyos faj tá it, mert el -
len kez ni fog leg ben sõ ter mé sze tük kel, a jó bi zo nyos faj tái
pe dig el ke rül he tet le nek ké vál nak, mert egy el lent mon -
dást nem tûrõ hang fog ja pa ran csol ni azo kat. Ezek a lel kek 
olyan nagy és ne mes tu laj don sá gok kal meg áld va szü let -
nek újra, ame lyek ele ve ki zár ják a si lány éle tet, és a gyer -
me ket már böl csõ jé ben az em be ri ség úttörõjévé avatják.

Aki a ha to dik menny or szá got el ér te, al ko tó te vé keny -
sé ge kö ze pet te lát ja ki bon ta koz ni az is te ni szel lem óri á si
kin cse it, és ta nul má nyoz hat ja az al sóbb vi lá gok ban fo ko -
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za to san ki fej lõ dõ for mák õs tí pu sa it. Fü röd het az is te ni
böl cses ség mér he tet len óce án já ban és meg fejt he ti az õs tí -
pu sok ki ala ku lá sá val kap cso la tos prob lé má kat, a rész le ges
jót, ami a hús ban élõ em ber kor lá to zott te kin te te elõtt
rossz nak lát szik. Eb ben a szé le sebb lá tó kör ben a je len sé -
gek va ló di, vi szony la gos ará nya i kat öl tik fel, és iga zol va
lát ja az Is ten út ja it, ame lyek az õ szá má ra, leg alább is az
alsó vi lá gok fej lõ dé sét il le tõ en im már nem ki für készhe tet -
le nek. 

Kér dé se ket, ame lye ken a föl dön fe jét tör te, de ame lyek -
re ér tel me nem ka pott fe le le tet, ott – át tör ve a je len sé gek
fá tyo lán – egy pil lan tás sal meg old, és ész re ve szi a hi ány zó
lánc sze me ket. A lé lek ott köz vet len je len lét ben és érint ke -
zés ben van olyan nagy Lel kek kel, akik a mi em be ri sé -
günk bõl emel ked tek ki, és meg sza ba dul va a kö te lé kek tõl,
ame lyek a föl dön a „múlt” kép ze tét kel tik, egy vég te len,
meg sza kí tás nél kü li élet ál lan dó je le nét élvezi. 

Aki ket mi itt „nagy ha lot tak nak” ne ve zünk, ott fen ség -
ben és di csõ ség ben él nek. A lé lek él ve zi je len lét ük ál dá sát, 
és mind in kább kezd hoz zá juk ha son lí ta ni, mi vel erõs,
har mo ni kus rez gé se ik hez han gol ják ma gu kat.

Még ma ga sab ban és szeb ben su gár zik a he te dik
mennyor szág, a Mes te rek és a Be ava tot tak ott ho na.36 Egy
lé lek sem jut oda be, mi e lõtt föl di éle té ben át ne ment vol -
na a be ava tás szo ros ka pu ján, a szo ros ka pun, amely az
„örök élet re” ve zet. 
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rö vi debb, de me re de kebb ös vé nyen ha lad az em be ri tö ké le tes ség
felé. Lásd a XI. fe je ze tet.



Az a vi lág a leg erõ sebb er köl csi és ér tel mi im pul zu sok
for rá sa, ame lyek a Föld re öm le nek; on nan árad le a ma -
gas ren dû ener gi ák él te tõ fo lya ma. Ott van a for rá sa a vi lág
in tel lek tu á lis éle té nek, on nan kap ja a láng ész leg tisz tább
ins pi rá ci ó it. Az ott lakó lel kek szá má ra mel lé kes, hogy ép -
pen kap cso lat ban van nak-e al sóbb esz kö ze ik kel; él ve zik
ma gas tu dat ál la po tu kat és kör nye ze tü ket. Ha pe dig ép pen
„test ben” van nak, rá juk van bíz va, hogy tu dat ál la po tuk kal 
el áraszt ják-e al sóbb esz kö ze i ket vagy sem. Annyit ad nak
vagy tar ta nak vissza, amennyit jól esik. 

Aka ra tu kat mind in kább azok nak a Na gyok nak aka ra ta
ve ze ti, akik nek aka ra ta a Logoszéval azo nos, a vi lá gok ja -
vát szol gá ló aka rat. Mert ott az el kü lö nü lés37 utol só nyo -
ma i nak is ki kell vesz nie azok ból, akik a vég le ges füg-
getlenséget még nem ér ték vol na el, va gyis még nem Mes -
te rek, és az utol só nyo mok fo ko za tos el tû né sé vel az aka rat
is mind job ban egy be hang zik a nagy aka rat tal, amely a vi -
lá go kat irá nyít ja.

Ez vol na te hát a „hét menny or szág” rö vid váz la ta, ame -
lyek egyi ké be vagy má si ká ba az em ber bi zo nyos idõ vel a
ha lál nak ne ve zett vál to zás után be lép. Mert a ha lál csak
vál to zás, amely a lé lek nek leg sú lyo sabb lán ca le ve té se
után rész le ges fel sza ba du lást sze rez. Egy tá gabb élet be
való szü le tés az, vissza té rés a lé lek iga zi ha zá já ba a rö vid
föl di szám ki ve tés után, ki sza ba dul va bör tö né bõl a sza bad -
ság le ve gõ jé re. A ha lál a föl di il lú zi ók leg na gyob bi ka.
Nincs ha lál, csak az élet fel té te lek vál toz nak. Az élet fo lya -
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37 Ahamkára, az „Éncsináló té nye zõ”, ami szük sé ges ugyan az én-
tu dat ki fej lesz té sé hez, de amin felül kell emel ked ni, ha meg tet te
kö te les sé gét.



ma to san, meg sza kí tás nél kül to vább fo lyik, „nem szü le -
tett, örö kös, ál lan dó”, nem pusz tul el, ha bár a tes tek,
ame lyek be bur ko ló zott, szét hull nak. A Bhagavad Purána
ha son la tá val élve: azt hin ni, hogy az ég be sza kad, ami kor
egy fa zék el tö rik, épp oly ok ta lan ság, mint ha azt kép zel -
nénk, hogy a lé lek is el pusz tul, ami kor a test el por lik.38

A fi zi kai, az asztrális és a men tá lis sík az a há rom vi lág,
ame lyen a lé lek min dig újra át ván do rol. E há rom vi lág ban 
fo rog az em be ri élet ke re ke, e ke rék hez van köt ve a lé lek a
fej lõ dés alatt, ez a ke rék vi szi sor ban ebbe a há rom vi lág ba. 
Most már le ír hat juk a lé lek egy tel jes élet pe ri ó du sát, és a
pe ri ó du sok összes sé ge adja az egész éle tet. Fo gal mat sze -
rez he tünk ma gunk nak a sze mé lyi ség és az egyé ni ség kö -
zöt ti kü lönb ség rõl.

A lé lek, mi u tán a devacsáni tar tóz ko dás le telt, az zal
kez di új élet pe ri ó du sát, hogy mû kö dés be hoz za az ener gi -
á kat, ame lyek a men tá lis sík for mai vi lá gá ban mû köd nek
és ame lyek elõb bi éle té nek ered mé nyei. Ezek mint egy ki -
lép ve be lõ le a négy alsó men tá lis alsík anya gá ból olyan
anya go kat von nak ma guk köré, ame lyek ki fe je zõ dé sük
céljára al kal ma sak, és így ala kul meg a kü szö bön lévõ föl di 
élet men tá lis tes te. A men tá lis ener gi ák rez gé sei fel éb resz -
tik a vágy ter mé szet hez tar to zó ener gi á kat is, úgy, hogy
ezek is rez gés be jön nek. Mi helyt fel éb red tek és szin tén
lük tet ni kez de nek, az asztrális vi lág ban olyan anya go kat
von nak ma guk köré, ame lyek le he tõ vé te szik meg nyi lat -
ko zá su kat, és így épül fel az új asztrális test a kö zel gõ
testetöltéshez. 
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Így vesz ma gá ra a Gon dol ko dó olyan men tá lis és aszt-
rális ru há kat, ame lyek elõ zõ éle te utol só fo ko za ta in ki fej -
lesz tett ké pes sé ge it pon to san ki fe je zés re jut tat ják. Ez után
az új ra szü le tés rõl szó ló fe je ze tek ben ki fej ten dõ té nye zõk
ré vén egy olyan csa lád von ja ma gá hoz, amely el tud ja lát ni
a meg fe le lõ fi zi kai test tel, és asztrális tes te út ján össze kap -
cso ló dik ez zel a test tel. 

A szü le tést meg elõ zõ idõ ben a men tá lis test össze kap -
cso ló dik az al sóbb tes tek kel. Ez a kap cso lat az elsõ gyer -
mek évek alatt mind szo ro sabb lesz, míg vé gül a he te dik
év ben ma gá val a Gon dol ko dó val való kap cso la tuk már
olyan szo ros, amennyit a fej lõ dé si fok meg en ged. Ek kor
kez di a Gon dol ko dó kis sé irá nyí ta ni esz kö ze it és fi gyel -
mez te tõ sza va az, amit mi lel ki is me ret nek ne ve zünk. Tes -
tei ré vén ta pasz ta la to kat gyûjt, és az össze gyûj tött ta pasz-
talatokat föl di éle te fo lya mán a meg fe le lõ test ben hal moz -
za fel, va gyis ab ban, amely az il le tõ ta pasz ta lat sík já val
össze köt te tés ben áll. 

A föl di élet vé gez té vel le vá lik a fi zi kai test és vele együtt 
a Gon dol ko dó nak az a le he tõ sé ge, hogy a fi zi kai vi lág gal
érint ke zés be lép jen. Ener gi ái most már az asztrális vi lág ra
van nak kor lá toz va. Bi zo nyos idõ múl va asztrális tes te is
szét fosz lik, úgy, hogy élet meg nyil vá nu lá sai a men tá lis vi -
lág ra kor lá to zód nak. Az asztrális ké pes sé gek, mint lá tens
erõk a men tá lis test be gyûl nek. Majd mi u tán a men tá lis
test an nak rend je és mód ja sze rint el vé gez te az asszi mi lá -
lás mun ká ját, az is fel osz lik, az ener gi ák a Gon dol ko dó ban 
gyûl nek össze lá tens ál la pot ban, és a Gon dol ko dó éle tét
iga zi ha zá já ba, a for ma nél kü li menny or szág ba von ja
vissza. Ott min den élet pe ri ó dus nak a há rom vi lág ban
nyert ta pasz ta la ta it jö ven dõ hasz ná lat ra erõk ké és ké pes -
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sé gek ké ala kít ja át, ma gá ba ve szi, és im már meg sok szo ro -
zó dott erõ vel és tu dás sal újra meg in dul vándorútjára.

A sze mé lyi ség a mu lan dó esz kö zök bõl áll, ame lye ket a
Gon dol ko dó a fi zi kai, asztrális és men tá lis vi lá gok ban
élet re kelt és min den te vé keny ség ezek kel van kap cso lat -
ban. Eze ket az em lé ke zet kö te lé kei kap csol ják össze, ame -
lye ket a há rom alsó test ál tal fel fo gott be nyo má sok hoz nak 
lét re. A Gon dol ko dó azo no sít ja ma gát esz kö ze i vel, és ki -
ala kul a sze mé lyes én. Ala cso nyabb fej lõ dé si fo kon ez az
én a fi zi kai és az ér zel mi test, mert ezek ben mû kö dik leg -
in kább. Ké sõbb, ami kor a men tá lis test jut ura lom ra, az
lesz az én. 

A sze mé lyi ség te hát mú lé kony ér zé se i vel, vá gya i val és
szen ve dé lye i vel fé lig-med dig önál ló lénnyé vá lik, ho lott
min den ener gi á ját a bele bur ko ló dzó Gon dol ko zó tól kap -
ja. Az al sóbb vi lá gok hoz tar to zó tu laj don sá gai sok szor
szem ben áll nak „a test la kó já nak” ál lan dóbb ér de ke i vel, és 
ez ál tal össze üt kö zé sek tá mad nak, ame lyek ben a gyõ ze lem 
egy szer az át me ne ti gyö nyö ré, más kor a ma ra dan dó nö ve -
ke dé sé. A sze mé lyi ség éle te ak kor kez dõ dik, ami kor a
Gon dol ko dó meg al kot ja új men tá lis tes tét, és ad dig tart,
amíg ez a test az al sóbb menny or szág ban fel nem oszlik.

Az egyé ni ség maga a Gon dol ko dó, a hal ha tat lan törzs,
amely bõl, mint le ve lek sar jad nak a sze mé lyi sé gek és fenn -
ma rad nak az élet ta va szán, nya rán és õszén át. Amit a le ve -
lek fel vesz nek és asszi mi lál nak, az azt a ned vet gaz da gít ja,
amely az õ ere ik ben is bu zog. Õsszel pe dig a fa vissza von ja
ned ve it a tör zsé be, az el szá radt le ve lek a föld re hul la nak és 
el pusz tul nak. Csak a Gon dol ko dó él örök ké, az „õ órá ja so -
ha sem üt”. Õ az örök ifjú, aki a Bhagavad Gita sza va i val
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élve úgy ve szi fel és veti le a tes te ket, „amint az em ber el -
dob ja el avult ru há ját és új öl tö zé ket vesz.” 

Min den sze mé lyi ség az örök szí nész egy-egy új sze re pe, 
és õ újra meg újra fel lép az élet szín pa dán, csak ép pen
ezek ben az élet-szín já ték ok ban mind egyik el ját szan dó
szerepe gyer me ke az elõb bi nek és aty ja az utá na kö vet ke -
zõ nek, úgy hogy a drá ma foly ta tó la gos tör té net, a sze re pe -
ket el ját szó szí nész tör té ne te.

Erre a há rom meg vizs gált vi lág ra kor lá to zott a Gon dol -
ko dó éle te az em be ri fej lõ dés elsõ sza ka sza in. El fog azon -
ban jön ni az idõ az em be ri ség fej lõ dé sé ben, ami kor ma-
gasabb ré gi ók ba emel ke dik, és az új ra szü le tés már a múl té
lesz. Amíg azon ban fo rog a szü le té sek és a ha lá lok ke re ke,
és az em ber a há rom vi lág hoz tar to zó vá gyai ál tal hoz zá
van lán col va, éle te csak e há rom ré gi ó ban folyik.

Most fi gyel mün ket a fel sõbb ré gi ók ra for dít juk, ha bár
ke ve set tu dunk róla mon da ni, ami hasz nos vagy meg ért -
he tõ. Bár mi lyen ke vés is azon ban, az Õsi Böl cses ség is -
mer te té sé nek tel jes sé gé hez hoz zá tar to zik.
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VI. FEJEZET

A  BUDDHIKUS  ÉS
A  NIRVÁNIKUS VILÁG

Lát tuk, hogy az em ber ér tel mes, ön tu da tos lény, õ a
Gon dol ko dó és az al sóbb men tá lis, asztrális és fi zi kai sí -
kok hoz tar to zó tes tek be van bur ko lódz va. Vizs gál juk meg
most a szel le met, leg bel sõbb én jét, a for rást, amely bõl
származik.

Ez az is te ni szel lem a Logosz egy su ga ra, a Logosz lé -
nyé nek ré sze se, és osz to zik a Logosz hár mas ter mé sze té -
ben. Az em ber fej lõ dé se há rom as pek tus fo ko za tos meg-
nyil vá nu lá sa, szunnya dó, lá tens ál la pot ból cse lek võ, ak tív
ál la pot ba való át me ne te úgy, hogy az em ber ki csi ben is -
mét li az egész vi lág egye tem fej lõ dé sét. 

Ezért ne ve zik mik ro koz mosz nak, szem ben az uni ver -
zum mal, a mak ro koz mosszal, vagy az uni ver zum tük ré -
nek, Is ten ha son má sá nak, vissz fény ének39, in nen ered a
régi mon dás is: „Amint fent, úgy alant”. Ez a benn la ko zó
is ten ség biz to sít ja az em ber vég sõ gyõ zel mét, õ a rej tett
haj tó erõ, amely a fej lõ dést le he tõ vé, sõt el ke rül he tet len né
te szi, a fel eme lõ erõ, amely las san ként min den aka dályt és
ne héz sé get le gyõz. Az õ je len lét ét érez te ho má lyo san
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39 „Te remt sünk em bert a mi ké pünk re és ha son la tos sá gunk ra.”
(Gen. 1, 26)



Mathew Ar nold is, ami kor e sza va kat le ír ta: „az erõ az,
nem mi ma gunk, amely az igaz sá gért dol go zik”. Ab ban
azon ban té ve dett, hogy az az erõ nem „mi ma gunk” va -
gyunk, mert ép pen az a bel sõ Énje minden nek – igaz, hogy 
nem kü lön ál ló én je ink, ha nem kö zös, legmagasabbrendû
Énünk.40 Ez a bel sõ Én az „Egy”, és ezért monádnak ne -
vez zük.41 Em lé kez zünk arra, hogy ez a monád a Logosz le -
he le te, és min den is te ni erõt és tu laj don sá got csí rá ban,
va gyis szunnya dó ál la pot ban tar tal maz. 

A monád ki vet te tik a vi lág egye tem be, és a tár gyak kal
való érint ke zés ha tá sá ra ezek a ké pes sé gek és erõk las san -
ként meg nyil vá nul nak. Az érint ke zés súr ló dást okoz, ez
pe dig a ha tá sá nak ki tett test ben vá lasz rez gé se ket vált ki, és 
ily mó don az élet ener gi ái egy más után lép nek át a nyug vó
ál la pot ból a cse lek võ be. Az em be ri monád, amint meg kü -
lön böz te té sül ne vez zük, az is ten ség mind há rom ol da lát
mu tat ja, va gyis tö ké le tes ha son má sa az is ten ség nek. Ez a
há rom as pek tus az em be ri élet cik lu sa i ban egy más után
fej lõ dik ki. 

Ezek az as pek tu sok a vi lág egye tem ben meg nyil vá nult
is te ni élet há rom nagy tu laj don sá ga, a lé te zés, az üd vös ség, 
az ér te lem42, és õket a há rom Logosz a meg nyil vá nu lás ha -
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40 Átmá, aki Paramátmá tük rö zõ dé se
41 Monádnak ne vez zük, le gyen az akár a szel lem-anyag monádja,

va gyis Átmá, vagy a for ma monádja, va gyis Átmá-Buddhi, vagy
az em be ri monád, va gyis Átmá-Buddhi-Manasz. Mind egyik
eset ben egy ség és egy ség ként mû kö dik, le gyen az az egy ség egy
ol da lú, két ol da lú vagy há rom ol da lú.

42 A hin du írá sok ban sok szor a Satchitánanda ki fe je zést hasz nál ják, 
mint Brah man abszt rakt el ne ve zé sét. Ezek konk rét meg nyil vá -
nu lá sa a Trimúrti.



tá ra in be lül a le het sé ges leg na gyobb tö ké le tes ség gel mu -
tat ja be. Az em ber ben ezek az as pek tu sok for dí tott sor-
rend ben fej lõd nek ki: ér te lem, üd vös ség, lé te zés. A „lé te -
zés” fo gal ma az is te ni ké pes sé gek meg nyil vá nu lá sát je len -
ti. Az em ber ed dig vizs gált fej lõ dé sé ben a rej tett is ten ség
har ma dik ol da lá nak, az ér te lem nek a for má já ban meg -
nyil vá nu ló tu dat fej lõ dé sét kö vet tük nyo mon. Manasz, a
Gon dol ko dó, az em be ri lé lek, az egye te mes Elme, a har -
ma dik Logosz ha son má sa. Hosszas ván dor lá sa a há rom
alsó vi lág ban e har ma dik nak, az em ber ben lévõ is te ni ter -
mé szet ér tel mi ol da lá nak van szen tel ve. 

Amíg az ha lad, a má sik két is te ni ener gi át úgy kell el -
kép zel nünk, hogy mint egy ott le beg az em ber fö lött, in -
kább éle té nek rej tett for rá sai, mint már tény le ge sen
fej lõ dõ ké pes sé gek. Ön ma guk ban mû köd nek, anél kül,
hogy meg nyil vá nul ná nak. Jö ven dõ meg nyil vá nu lá suk
elõké szí té se azon ban las san még is ha lad. A meg nyil vá nu -
lat lan és lá tens nek mon dott éle tet fel ráz zák az ér te lem
mind ener gi ku sabb rez gé sei. Az üd vös ség as pek tus csen -
de sen kez di ki bo csá ta ni elsõ rez gé se it, meg nyi lat ko zó éle -
té nek elsõ fi nom lük te té se it. Ezt az üd vös ség-as pek tust
te o zó fi ai nyel ven „buddhinak” ne vez zük, ami szanszk ri -
tul „böl cses sé get” je lent. A vi lág egye tem ne gye dik, va gyis
buddhikus sík já hoz tar to zik, ahol ugyan még van ket tõs -
ség, de nincs kü lön ál lás. Nem le het er rõl sza vak kal fo gal -
mat adni, a szó az al sóbb sí kok hoz tar to zik, ahol a
ket tõs ség és a kü lön ál lás ro kon fo ga lom, de va la mi kép pen
még is meg kell közelítenünk.

Oly ál la pot ez, amely ben min den ki ön ma ga, oly tisz tán
és ele ve nen, amit az al sóbb sí ko kon el ér ni so ha sem le het,
még is úgy érzi, hogy min den mást is ma gá ba zár és el vá -
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laszt ha tat la nul egy min den nel.43 A föl dön leg in kább kétlaszt ha tat la nul egy min den nel.43 A föl dön leg in kább két
olyan em ber vi szo nya ha son lít ha tó eh hez az ál la pot hoz,
aki ket a leg tisz tább, leg mé lyebb sze re tet fûz egy más hoz,
és en nek kö vet kez té ben tel je sen egy sze mély nek ér zik ma -
gu kat. Úgy gon dol kod nak, úgy érez nek, úgy cse lek sze nek
és úgy él nek, mint ha egyek len né nek. Nincs kö zöt tük
kor lát, nincs kü lönb ség, nincs „enyém” és „tied”, nincs el -
vá lasz tás.44 En nek a sík nak gyen ge vissz hang ja kész te ti az
em be re ket arra, hogy a bol dog sá got a vá gya ik tár gya i val
való egye sü lés ben ke res sék, bár mi le gyen is vá gya ik tár -
gya. A tö ké le tes el kü lö nü lés tö ké le tes nyo mo rú ság. Min -
den tõl meg foszt va le beg ni az üres tér ben, tel jes ma gány-
ban, se hol sen ki, csak a ma gá nyos lé lek, el zár va min den -
tõl, be zár va el kü lö nült én jé be, – en nél bor zasz tób bat el
sem le het kép zel ni. El len té te az egye sü lés, a tö ké le tes
egye sü lés pe dig a tö ké le tes bol dog ság.

Amint ez az üd vös ség-as pek tus rez gé se ket kezd ki bo -
csá ta ni, azok, mi ként az alsó sí ko kon, anya got von nak ma -
guk köré ab ból a sík ból, ame lyen mû köd nek, és így
kép zõ dik las san ként a buddhikus test vagy az üd vös ség -
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43 Az ol va só ke res se meg a be ve ze tés ben Plotinus le írá sát ar ról az ál -
la pot ról, ami így kez dõ dik: „Õk lát nak min den dol got”, és fi gyel -
je meg kü lö nö sen eze ket a mon da to kat: „..min den do log min den
dol got ma gá ba fog lal”, „azon ban mind egyik ben egy-egy más tu -
laj don ság ural ko dik”.

43 Ezért van, hogy sok szent írás ban a férj és fe le ség kö zöt ti mély sé -
ges sze re lem hez ha son lí tot ták, az ál tal kép zel ték el az Is te ni sze -
re tet üd vös sé gét. Így ta lál ha tó ez a hin duk Bhagavad Puráná-
jában, a zsi dók és ke resz té nyek „Sa la mon éne ké"-ben. Ugyan ez
igaz a szufi misz ti ku sok sze re te té re és va ló já ban min den misz ti -
kus és oda adó sze re te té re.



test, ahogy kü lön fé le kép pen ne ve zik.45 E ma gas ren dû test
nö ve ke dé sét az em ber csak az zal moz dít hat ja elõ, hogy
tisz ta, ön zet len, min den re ki ter je dõ, jó té kony sze re te tet
áraszt ma gá ból, olyan sze re te tet, amely „nem ke re si a
maga hasz nát”, nem rész re haj ló, és nem ke res vi szon zást.
A sze re tet nek ez a spon tán ki árasz tá sa az is te ni tu laj don sá -
gok jel leg ze tes is mer te tõ je le. Olyan sze re tet az, ame lyik
min dent oda ad, és sem mit sem kí ván. A tisz ta sze re tet
hív ta élet re a vi lág egye te met, az tart ja fenn, és az ve ze ti a
tö ké le tes ség hez, a bol dog ság hoz. 

És ahol csak egy em ber tisz ta sze re te tet áraszt min den -
ki re, aki nek szük sé ge van rá, vá lo ga tás nél kül, anél kül,
hogy vi szon zást vár na, pusz tán a sze re tet-adás édes örö -
mé ért, ott az üd vös ség as pek tust fej lesz ti ma gá ban. Arra a
ki mond ha tat lan öröm re és bol dog ság ra ké szít ma gá nak
tes tet, amely be a Gon dol ko dó fel emel ke dik, mi u tán szét -
tör te az el kü lö nü lés korlátait. Ahol ön ma gát is meg ta lál ja
ugyan, de egy nek tud ja ma gát min den te remt ménnyel. 

Ez a „haj lék, ame lyet nem kéz épí tett”, és amely „örö -
kös a menny ben”, ahogy a nagy ke resz tény be ava tott, Szt.
Pál írta. Õ is min den erény fölé a kö nyö rü le tes sé get, a tisz -
ta sze re te tet ál lí tot ta, mert az em ber a föl dön e fen sé ges
haj lék épí té sé hez csak ezek kel já rul hat hoz zá. Ezért ne ve -
zik a budd his ták az el kü lö nü lést a „nagy eret nek ség nek”,
és ezért az „egye sü lés” a hin du cél ja. A fel sza ba du lás ki lé -
pés a kor lá tok kö zül, ame lyek el kü lö ní te nek, a rossz gyö -
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45 A vedántisták Ánandamajakosha, vagy üdvösség-burokja. Ez a
Nap tes te is, a Nap-test, amely rõl egy ke ve set az Upanishadokban 
és má sutt mon da nak el.



ke re pe dig az ön zés, és meg sem mi sí té se min den szen ve dés 
meg sem mi sí té sét jelenti.

Az ötö dik vi lág, a nirvánikus, a ben nük lakó is ten ség
leg ma ga sabb em be ri as pek tu sá nak sík ja, ame lyet a te o zó -
fia „Átma” név vel il let. Ez a tisz ta lét sík ja, az is te ni ké pes -
sé gek tel jes meg nyil vá nu lá sa a mi öt szö rös világegyete-
münkben, mert ami raj ta túl, a ha to dik és a he te dik sí kon
van, az az Is ten el kép zel he tet len fé nyé be van el rejt ve. 

Ezt az atmikus vagy nir vá nái tu da tot, az ötö dik sík éle -
té hez tar to zó tu da tot ér ték el azok a Na gyok, az em be ri ség
elsõ vi rá gai, akik az em be ri fej lõ dés-sza kaszt már be fe jez -
ték, és aki ket Mes te rek nek ne ve zünk.46 Õk már meg ol dot -
ták a prob lé mát, az egyé ni ség lé nye gé nek egye sí té sét az
el-nem-különüléssel, és mint hal ha tat lan lé nyek él nek tö -
ké le tes böl cses ség ben, bol dog ság ban és ha ta lom ban.

Ami kor az em be ri monád ki lép a Logoszból, olyan,
mint ha az Atma fény lõ ten ge ré bõl egy gyön ge fény sá vot
egy vé kony buddhikus hár tya el vá lasz ta na a töb bi tõl.
Mint ha ezen egy szik ra füg ge ne, ame lyet las san to jás ala kú 
héj vesz kö rül, e héj anya ga pe dig a men tá lis vi lág for ma -
nél kü li sík já nak anya gá ból van. „A láng ból a Fohat leg fi -
no mabb fo na lán függ le a szik ra” – mond ják Dzyan
Stan zái.47 A fej lõ dés ha la dá sá val ez a fény lõ to jás nõ, csil -
lo gó szí nû vé vá lik, a vé kony fo nál mind szé le sebb csa tor -
ná vá lesz, és mind több és több atmikus élet öm lik alá
raj ta. Vé gül egy be ol vad a har ma dik a má so dik kal, a ket tõ
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46 Mahátmáknak, „nagy szel le mek nek” és Dzsivan-muktáknak,
„fel sza ba dult lel kek nek” is ne vez zük õket. Az em be ri ség se gí té se
cél já ból meg tar tot ták fi zi kai tes tü ket. Raj tuk kí vül még sok más
nagy lény is él a nirvánikus sí kon.

47  H.P.B. Tit kos Ta ní tás I. kö tet Dzyan köny ve VII. Stan ca 5. vers.



pe dig az el sõ vel, mint ahogy egyik láng a má sik kal egy be -
ol vad, és nem le het õket töb bé szét vá lasz ta ni.

A ne gye dik és az ötö dik sí kon vég be me nõ fej lõ dés hez a
mi fa junk még csak egy jö ven dõ kor szak ban fog el ér kez ni, 
de azok, akik a gyor sabb ha la dás ne he zebb ös vé nyét vá -
lasz tot ták, en nek a fej lõ dés nek út já ra már most rá lép het -
nek, amint ezt ké sõbb lát ni fog juk. Ezen az ös vé nyen a
bol dog ság-test gyor san fej lõ dik, az em ber kez di tu da tát
ab ban a ma ga sabb ré gi ó ban is hasz nál ni, és meg is me ri a
bol dog sá got, amely a vá lasz fa lak el tá vo lí tá sá ból ered, a
böl cses sé get, amely fel bu zog, mi helyt az ér te lem korlátait
túl lép tük. Ak kor sza kad el a kö te lék, amely a lel ket az al -
sóbb vi lá gok hoz kö töt te, ak kor kap juk az elsõ íze lí tõt a
sza bad ság ból, amely nek tel jes sé ge a nirvánikus sík ra tar-
tozik.

A nir vá nái tu dat szö ges el len té te a meg sem mi sü lés nek.
Olyan ele ven és in ten zív lé te zés az, ame lyet el sem tud nak
kép zel ni azok, akik csak az ér zé kek és az ér te lem éle tét is -
me rik. Ami lyen a pis lo gó gyer tya fény a déli nap fény hez
ké pest, olyan a föld höz kö tött ön tu dat a nir vá nai tu dat hoz
ké pest. És azt hin ni, hogy a nirvánikus tu dat meg sem mi -
sü lést je lent, mert ben ne a föl di tu dat korlátai el tûn nek,
ép pen annyi, mint ha va la ki, aki csak a faggyú gyer tyát is -
me ri, azt mon da ná, hogy faggyú ba már tott gyer tya bél nél -
kül nincs vi lá gos ság. A nir vá na va ló ban van. Er rõl már
ré ges-ré gen ta nú bi zony sá got tet tek a vi lág szent írá sa i ban
azok, akik ezt a di csõ lét for mát el ér ték és élik. De bi zo -
nyít ják ma is olya nok, akik a tö ké le tes em be ri ség ma gas
lét rá ját meg mász ták, azon ban a Föld del össze köt te tés ben
ma rad tak, hogy az em be ri ség lába ne té to váz zék, amint e
lét ra fokain felfelé halad.
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A nir vá ná ban lak nak azok a ha tal mas lé nyek, akik fej -
lõ dé sü ket egy ko ráb bi vi lág egye tem ben fe jez ték be, és a
Logosszal együtt kel tek új élet re, ami kor az meg nyi lat ko -
zott, és a vi lá got meg te rem tet te. Õk a vi lá gok igaz ga tá sá -
nak hi va tal no kai, a Logosz aka ra tá nak tö ké le tes vég re-
haj tói. Ott tar tóz kod nak az an gya li ren dek és az al sóbb sí -
ko kon se géd ke zõ lé nyek ve ze tõi, mert a nir vá na a vi lág
szí ve, és on nan in dul ki min den élet fo lyam. On nan in dul
ki a „Nagy Lé leg zet” és oda tér vissza, ha a vi lág vé get ér.
Ott van az a bol dog lá to más, amely után a misz ti ku sok vá -
gyód nak, ott van a lep le zet len di csõ ség, a vég sõ cél.

Az em be ri test vé ri ség nek, sõt min den do log test vé ri -
ség ének a buddhikus és nirvánikus sí kon van biz tos alap -
ja, mert csak ott van egy ség és tö ké le tes együtt ér zés. Az
ér te lem az em ber el vá lasz tó prin cí pi u ma, az kü lön böz te ti
meg az ént a nem-én tõl, az éntudat for rá sa, és min den
mást raj ta kí vül ál ló nak, ide gen nek te kint. Ez a har ci as,
küz dõ, sa ját ma gát hang sú lyo zó prin cí pi um, az ér te lem
sík já tól le fe lé pe dig a vi lág a konf lik tu sok szín te re ként je -
le nik meg, amely an nál he ve sebb, mi nél in kább be le ke ve -
re dik az ér te lem. Már az ér zel mi ter mé szet is csak ak kor
lép fel spon tán har ci as ság gal, ha a vágy ösz tön zi, és kö zöt -
te és vá gyá nak tár gya kö zött va la mi aka dályt ta lál. Mind
erõ sza ko sabb lesz azon ban, amint az ér te lem be le avat ko -
zik, mert ak kor már jö ven dõ vá gyai ki elé gí té sé rõl is gon -
dos kod ni kí ván, és arra tö rek szik, hogy a ter mé szet kész-
letébõl mi nél töb bet ha rá csol jon össze ma gá nak. Az ér te -
lem azon ban ter mé sze té nél fog va har ci as, lé nye ge, hogy
hang sú lyoz za a maga és má sok kö zöt ti kü lönb sé get, és eb -
ben ta lál ha tó az el kü lö nü lés gyö ke re, az em be rek közötti
szakadás állandó oka.
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Az egy ség rög tön érez he tõ, mi helyt a buddhikus sí kot
el ér tük, mint ha csak egy kü lön úton ha la dó su gár ról ma -
gá ba a Nap ba lép nénk, ahon nan min den su gár ki su gár zik. 
Ha va la ki a na pon áll na, el ön te né a nap fény, és vissza ver -
né a su ga ra kat, nem tud ná meg kü lön böz tet ni õket egy -
más tól, ha nem mind egyi ket egy for mán kész sé ge sen és
könnyen ver né vissza. 

Ép pen így van az em ber rel is, ha egy szer tu da to san el ér -
te a buddhikus sí kot. Érzi a test vé ri sé get, amely rõl más
még csak, mint esz mény rõl be szél, ki tár ja kin cses há zát
min den ki elõtt, aki nek szük sé ge van rá, és szük ség sze rint
osz to gat ja a men tá lis, er köl csi, asztrális és fi zi kai se gít sé -
get. Min den lény ben sa ját ma gát lát ja, és érzi, hogy ami je
van, ép pen úgy a másé is, mint az övé, mert má sok nak na -
gyobb szük sé gük van rá, mi vel gyen géb bek nála. Így ve -
szik vál la ik ra a csa lád ban is az idõ sebb test vé rek a ter he-
ket, és vé dik a ki seb be ket a szen ve dés tõl és a nél kü lö zés -
tõl. A test vé ri ség szel le me sze rint a gyön ge ség igény a se -
gít ség re és a sze re tõ vé de lem re, nem pe dig al ka lom az
el nyo más ra. 

Mi vel a nagy val lá sok ala pí tói el ér kez tek erre a fok ra,
sõt még ma ga sabb ra is, a kö nyö rü let és a gyön géd ség a jel -
lem zõ vo ná sa mind egyik nek, és õk min den em bert szük -
ség le tei sze rint ré sze sí te nek mind fi zi kai, mind lel ki se-
gítségben. En nek a bel sõ egy ség nek tu da ta, a min den ben
la ko zó Egyet len Én fel is me ré se min den ki ben az egyet len
biz tos alap ja a test vé ri ség nek, min den egyéb alap roska-
tag.

Ezt a fel is me rést azon ban an nak tu dá sa kí sé ri, hogy a
kü lön bö zõ em be ri, vagy nem em be ri lé nyek fej lõ dé si foka
fõ kép pen at tól függ, amit élet kor nak ne vez het nénk. Né -
me lyek va la mi vel ké sõbb kezd ték út ju kat, mint má sok, és
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ha bár ké pes sé gei mind egyik nek ugyan azok, az egyik még -
is to vább fej lesz tet te már azo kat, azon egy sze rû ok nál fog -
va, hogy a fej lõ dés re hosszabb idõ állt ren del ke zés re, mint
fi a ta labb test vér ének. Gán csol juk-e, meg vet jük-e a ma got, 
mert még nem vi rág, a bim bót, mert még nem ho zott gyü -
möl csöt, a gyer me ket, mert még nem fér fi? Épp oly ke vés -
sé len nénk igaz sá go sak, mint ha a csí rá zó ál la pot ban lévõ
vagy gyer mek ded lel ket hi báz tat nánk, vagy meg vet nénk,
mert még nincs azon a fo kon, ame lyen mi ál lunk. Ma -
gunk nak sem te szünk szem re há nyást azért, mert ma még
nem va gyunk is te nek. El jön az idõ, ami kor ott fo gunk áll -
ni mi is, ahol idõ sebb test vé re ink áll nak. Mi ért hi báz tat -
nánk a fi a ta labb lel ke ket azért, mert még nin cse nek ott,
ahol mi? Maga a „test vé ri ség” szó is a vér azo nos sá gát és a
fej lõ dés egyen lõt len sé gét fog lal ja ma gá ban, és ez ál tal pon -
to san le ír ja azt a kö te lé ket, amely a vi lág min den te remt -
mé nyét össze kö ti egy más sal: azo nos ság az élet lé nye ge
te kin te té ben, egyen lõt len ség az élet meg nyil vá nu lá sá nak
foka tekintetében. 

Egyek va gyunk ere det sze rint, egyek ki fej lõ dé sünk
mód sze rei és cé lunk sze rint: élet ko runk és érett sé günk
kö zöt ti kü lönb sé ge ink csak al kal mak a leg szo ro sabb és
leg gyön gé debb kap cso la tok ki ala kí tá sá ra. Amit az em ber
meg ten ne a hús és a vér sze rin ti test vé ré ért, akit job ban
sze ret, mint ön ma gát, azt kel le ne meg ten nie min den ki ért, 
aki az Egy Éle tet oszt ja vele. Az em be rek szí vük ben el zár -
kóz nak egy más tól, faji, osz tály be li, nem ze ti sé gi kü lönb sé -
gek el vá laszt ják õket, de a bölcs em ber sze re te té nél fog va e 
je len ték te len kü lönb sé gek fölé emel ke dik és föl is me ri,
hogy min den ki éle té nek for rá sa ugyan az, en nél fog va
min den ki az õ csa lád já ba tar to zik.

165

A BUDDHIKUS ÉS A NIRVÁNIKUS VILÁG



En nek a test vé ri vi szony nak ér tel mi föl is me ré se és a tö -
rek vés, hogy e sze rint is él jen, az em ber ma ga sabb ter mé -
sze té re olyan ösz tön zõ en hat, hogy e tö rek vés a Te o zó fi ai
Tár su lat egye dü li kö te le zõ cél já vá, egye dü li „hit té tel évé”
vált, ame lyet min den ki nek el kell fo gad nia, aki a Tár su lat -
ba be akar lép ni. En nek már csak kis fo kú meg va ló sí tá sa is
az élet ben meg tisz tít ja a szí vet és a bel sõ lá tást. Tel jes ke -
resz tül vi te le pe dig azt je len te né, hogy a kü lön ál lás min -
den folt ját le mos tuk ma gunk ról, és az Én tisz ta su ga ra úgy
ra gyog át raj tunk, mint a fény a leg fi no mabb üvegen.

So ha sem sza bad el fe lej te nünk, hogy e test vé ri ség tény,
még ha az em be rek nem is akar nak tud ni róla, vagy le is ta -
gad ják. Az em ber tu dat lan sá ga nem vál toz tat a ter mé szet
tör vé nye in, sem meg vál toz ha tat lan és el len áll ha tat lan fo -
lya mu kat el nem té rít he ti egy haj szál nyi ra sem. Ezek a
tör vé nyek el ti por ják azt, aki el le nük sze gül, és össze tör -
nek min dent, ami nincs ve lük össz hang ban. Ezért nem
tart hat igényt hosszú élet re egyet len olyan nem zet sem,
amely a test vé ri sé get meg sér ti. Sem mi fé le ci vi li zá ció nem
áll hat fenn, amely ez zel el len té tes ala pon épült fel. A test -
vé ri sé get nem kell meg al kot nunk, az meg van. És kény te -
le nek va gyunk éle tün ket össz hang ba hoz ni vele, ha azt
akar juk, hogy mû ve ink el ne vessze nek.

Né me lyek ta lán kü lö nös nek ta lál ják, hogy a buddhikus 
vi lág, amely szá muk ra olyan ho má lyos és va ló szí nût len,
még is ennyi re ké pes min den sík ra hat ni, és erõi min dent
da ra bok ra tör nek az alsó vi lá gok ban, ami nincs ve lük
össz hang ban. Pe dig így van, mert ez a vi lág szel le mi erõk
ki fe je zé se, ame lyek ve ze tõ és ala kí tó ener gi ák, min den
dol got át hat nak és las san, de biz to san ha tal muk ba ke rí te -
nek. 
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Ezért az a test vér ség, amely szel le mi egy ség, sok kal re á -
li sabb, mint bár mely kül sõ szer ve zet. Nem for mát je lent,
ha nem az éle tet, amely „böl csen és sze lí den in téz min den
dol got”. Ké pes szám ta lan, az idõk nek meg fe le lõ for mát
felven ni, az élet azon ban min dig egy és ugyan az. Bol do -
gok, akik ész re ve szik és él te tõ ere je ve ze té ké vé vál nak.

Az ol va só most már min dig maga elõtt lát hat ja az em -
ber al ko tó ré sze it és a kü lön fé le ré gi ó kat, aho vá ezek a ré -
szek tar toz nak, így egy rö vid össze fog la lás tisz ta ké pet
nyújt majd a bo nyo lult egész rõl. 

Az em be ri monád az Atma, Buddhi, Manasz, vagy
ahogy néha for dít ják a Szel lem, Szel le mi Lé lek és em be ri
Lé lek. Az a kö rül mény, hogy ez a há rom nem más, mint az 
Én há rom as pek tu sa, hal ha tat lan ná te szi az em bert. Ha bár 
ez a há rom as pek tus kü lön és sor ban nyil vá nul meg, lé nye -
gi egy sé gük te szi le he tõ vé, hogy a lé lek (manasz) a szel le -
mi lé lek be (buddhi) me rül jön, és an nak az egyé ni ség
be cses lé nye gét adja. Az in di vi du a li zá ló dott szel lem-lé lek
pe dig ma gá ba a szel lem be me rül jön, és an nak – ha ugyan a 
ki fe je zés he lyén va ló – egyé ni szí ne ze tet ad jon, köz ben
azonban lé nye gi egy sé ge a Logosz min den más su ga rá val,
sõt ma gá val a Logosszal is tel je sen érin tet len ma rad jon. 

Ez a há rom az em ber he te dik, ha to dik és ötö dik prin cí -
pi u ma, és az anyag, amely õket kö rül zár ja, be bur kol ja, va -
gyis amely a te vé keny sé get és a meg nyil vá nu lást le he tõ vé
te szi, az ötö dik (nir vá nái), a ne gye dik (buddhikus) és a
har ma dik (men tá lis) vi lág ból van véve. Az ötö dik prin cí -
pi um, a manasz a men tá lis sí kon egy al sóbb tes tet is al kot
ma gá nak, hogy azon ke resz tül a je len ség vi lág gal össze köt -
te tés be lép hes sen, és így össze fo nó dik a ne gye dik prin cí -
pi um mal, a vágy ter mé szet tel, kámával, amely a má so dik,
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va gyis az asztrális vi lág hoz tar to zik. Le száll va az elsõ, va -
gyis fi zi kai sík ra, itt ta lál juk a har ma dik, má so dik és elsõ
prin cí pi u mot, a spe ci a li zált élet erõt vagy pránát, en nek
esz kö zét az éter tes tet és a sûrû tes tet, amely a fi zi kai vi lág
dur vább anya ga i val áll kap cso lat ban. Már lát tuk, hogy né -
mely kor a pránát nem fog juk fel kü lön prin cí pi um nak, el -
len ben az egy más sal össze kö tött vágy- és men tá lis tes tet,
káma-manaszt egy ség nek te kint jük, a tisz ta ér tel met fel -
sõbb manasznak, az el mét pe dig a vágy test nél kül alsó
manasznak nevezzük.

Az em ber lé nye gé nek meg ér té sé re az a fo ga lom a leg al -
kal ma sabb, amely leg pon to sab ban fe je zi ki a ma ra dan dó
élet és a vál to zó for mák té nyét, ame lyek ben az élet meg -
nyi lat ko zik, ame lyek ener gi á it meg ha tá roz zák, és a meg -
nyil vá nu lás sok fé le ség ét fo koz zák. Az Én te hát az Egyet-
len Élet, min den ener gia for rá sa, a for mák buddhikus, ka -
u zá lis, men tá lis, asztrális és fi zi kai (éterikus és sûrû) tes -
tek.

Azon ta nul má nyo zók szá má ra, akik a védikus osz tá lyo -
zást is me rik job ban, hasz nos le het a for mai ol dal ról ké -
szült aláb bi táb lá zat:

Buddhikus test Ánandamajakosha

Ka u zá lis test Vijnyánamajakosha

Men tá lis és Asztrális test Manomajakosha

Fi zi kai test - éterikus test Pránamajakosha

Fi zi kai test - sûrû test Annamajakosha

Ha e két szem lé le ti mó dot össze kap csol juk, az ered -
mény a kö vet ke zõ:
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PRINCÍPIUM ÉLET FORMA

Atma Szel lem Atma Buddhikus test

Buddhi Szel le mi Lé lek Ka u zá lis test

Fel sõ Manasz
Em be ri Lé lek Men tá lis test

Alsó Manasz

Káma Ál la ti Lé lek Asztrális test

Linga Sharira4848

Éterikus test

Sthula Sharira Sûrû test

Lát hat juk, hogy kü lönb ség csak az el ne ve zé sek ben
van, és hogy a ha to dik, ötö dik, ne gye dik prin cí pi um sem
egyéb, mint Atma, amely a buddhikus, ka u zá lis, men tá lis
és asztrális test ben mû kö dik, a má so dik és az elsõ prin cí -
pi um pe dig a két al sóbb test. Ez a hir te len vál to zás az el ne -
ve zé sek mód sze ré ben könnyen za vart kelt het a tanulmá-
nyozó el mé jé ben, és H.P. Blavatsky, tisz telt ta ní tónk
nagy fo kú elé ge det len sé gét fe jez te ki az el ne ve zé sek meg -
té vesz tõ vol ta mi att. Ne kem és má sok nak is ki fe jez te azt a
kí ván sá gát, hogy igye kez zünk meg ja ví ta ni. Így fo gad tuk
el a fen ti egy sze rû és a té nyek nek meg fe le lõ el ne ve zé se ket.

Az em ber fen tebb tár gyalt kü lön bö zõ fi nom tes tei al -
kot ják az em be ri lény ún. au rá ját. Ez az aura to jás dad, ra -
gyo gó fel hõ, kö ze pé ben a fi zi kai test van, és kül se je mi att
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so kan nem is tart ják egyéb nek, mint egy ilyen fel hõ nek.
Amit ál ta lá ban au rá nak ne ve zünk, az a fi nom tes tek nek a
fi zi kai tes ten kí vül lévõ ré sze. Min den test ön ma gá ban is
tel jes egész, mind egyik át hat ja a nála dur váb bat, fej lõ dé se
ará nyá ban ki sebb vagy na gyobb, és e tes tek nek a fi zi kai
tes ten túl ter je dõ ré sze együt te sen ké pe zi az au rát. Az aura
te hát az éterikus test más nak, az asztrális test nek, a men tá -
lis és ka u zá lis test nek, va la mint, rit ka ese tek ben a budd-
hikus test nek is a fi zi kai tes ten túl ter je dõ része. 

Az, hogy za va ros, nyers, szennyes-e, vagy pe dig mé re té -
ben, fé nyé ben és szí né ben pom pás, su gár zó-e, az csak is az
el ért fej lõ dé si fok tól függ, a tes tek fej lett sé gé tõl, az er köl -
csi és ér tel mi jel lem tõl. A vál ta ko zó szen ve dé lyek, vá gyak
és gon do la tok ebbe az au rá ba for má val, fénnyel és szí nek -
kel van nak be ír va. Aki nek sze me van az ilyen írás ol va sá -
sá ra, le tud ja ol vas ni róla a jel le met. A jel lem bé lye gét
vi se li, de a múló vál to zá so két is, és itt nem le het sé ges a
csa lás, mint e fi zi kai test nek ne ve zett ál arc nál. Az aura tér -
fo ga tá nak és szép sé gé nek nö ve ke dé se fél re is mer he tet len
jele az em ber ha la dá sá nak, és ma gá nak a Gon dol ko dó nak
és esz kö ze i nek tisz ta sá gát és nö ve ke dé sét jelenti.
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VII. FEJEZET

AZ  ÚJRASZÜLETÉS

Most már ab ban a hely zet ben va gyunk, hogy az Õsi
Böl cses ség egyik sar ka la tos ta nát, az új ra szü le tés ta nát
szem ügy re ve het jük. E ta ní tás ról tisz ta és az ál ta lá nos ter -
mé sze ti rend del egy be hang zó ké pet fo gunk nyer ni, ha
elõbb mint egye te mes el vet vizs gál juk, és csak azu tán
mint az em be ri lé lek újratestetöltésének spe ci á lis ese tét.
Ezt a spe ci á lis ese tet an nak nagy ká rá ra rend sze rint az ál -
ta lá nos ter mé sze ti rend del való min den össze füg gés nél -
kül, mint kü lön ál ló tö re dé ket szok ták tár gyal ni, pe dig
min den fej lõ dés egy fej lõ dõ éle tet je lent, amely for má ból
for má ba megy át fej lõ dé se fo lya mán, és ami az egyes for -
mák ré vén szer zett ta pasz ta la to kat ön ma gá ban fel hal moz -
za. Az em be ri lé lek új ra szü le té se te hát nem va la mely új
prin cí pi um be ve ze té sét je len ti a fej lõ dés be, ha nem az ál ta -
lá nos elv al kal ma zá sát a foly to no san fej lõ dõ élet egyé ni vé
vá lá sa ál tal szük sé ges sé vált viszonyokra.

Lafcadio Hearn jól fe jez te ezt ki, ami kor az elõ ze tes lét
gon do la tá nak a tu do má nyos nyu ga ti gon dol ko dás hoz való 
vi szo nyát vizs gál ta. Ezt mond ja:

A fej lõ dés ta ná nak el fo ga dá sá val a régi gon dol ko dá si for mák

össze zsu go rod tak, a ki szol gált dog mák he lyé be új ide ák lép tek, és most 

egy ál ta lá nos szel le mi moz ga lom lát vá nyá ban ré sze sü lünk, amely

cso dá la tos kép pen a ke le ti fi lo zó fi á val pár hu za mo san ha lad. Az utol -
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só öt ven év pél dát la nul gyors és sok ol da lú tu do má nyos fej lõ dé se a

nem-tu do má nyo sok kö zött is szük ség kép pen szin tén pél dát la nul gyors 

in tel lek tu á lis ha la dást ered mé nye zett. Az, hogy a leg ma ga sabb és leg -

bo nyo lul tabb szer ve ze tek a leg al sób bak ból és leg egy sze rûb bek bõl fej -

lõd tek, hogy az egész élõ vi lág egyet len fi zi kai ala pon nyug szik, hogy

az ál lat- és nö vény vi lág kö zött el vá lasz tó vo na lat húz ni nem le het,

hogy élet és nem-élet kö zött a kü lönb ség csak fo ko za ti és nem fé le ség -

be li, hogy az anyag épp oly meg fog ha tat lan, mint az ér te lem, és mind -

ket tõ csu pán kü lön bö zõ meg nyi lat ko zá sa ugyan an nak az is me ret len

va ló ság nak – már mind köz hely az új böl cse let nyel vé ben. Mi u tán

egy szer a fi zi kai fej lõ dést még a te o ló gia is el is mer te, könnyû volt elõ re

meg mon da ni, hogy a lel ki fej lõ dés fel is me ré se sem vá rat már so ká ig

ma gá ra, hi szen a régi dog ma ti kus kor lá tok, ame lyek az em bert a

vissza te kin tés ben aka dá lyoz ták, el van nak tá vo lít va. Ma már a tu do -

má nyos lé lek tan ta nul má nyo zói ré szé re a ko ráb bi lét esz mé je az el mé -

let me ze jé rõl a té nyek so rá ba ment át. „Az egye te mes misz té ri um

budd his ta ma gya rá za tát épp oly el fo gad ha tó vá te szi, mint a töb bit.

Csu pán az igen fe lü le tes gon dol ko dók fog ják, mint ele ve hasz nál ha -

tat lant el uta sí ta ni” – írta né hai Huxley pro fesszor. Mint maga a

fej lõ dés tana, a lé lek ván dor lá sá nak tana is a va ló ság vi lá gá ban gyö -

ke re zik, és igényt tart hat mind ar ra a tá mo ga tás ra, amit az ana ló gia

nagy érve csak nyúj ta ni tud. (Evolution and Ethics, 1894.)

Ve gyük szem ügy re most a for ma monádját, az atma-
buddhit. E monádban, a Logosz ki le helt éle té ben az
összes is te ni erõ ott rej tõ zik, de mint lát tuk, lá tens,
szunnya dó ál la pot ban, meg nyi lat ko zás és mû kö dés nél -
kül. Elõbb a kül sõ be ha tá sok nak egy más után fel kell kel -
te ni ük azo kat, mi vel az élet ter mé sze te ép pen az, hogy
vá la szol jon a rá ható rez gé sek re. Mint hogy a monádban a
rez gé sek min den le he tõ sé ge meg van, min den rez gés a
neki meg fe le lõ rez gé si ké pes sé get vált ja ki be lõ le, és ily
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mó don egyik ké pes ség a má sik után megy át lá tens ál la -
pot ból ak tív ba. A fi zi kus azt mon da ná, hogy a sta ti kus ból
a ki ne ti kus ba. Ez a fej lõ dés tit ka. A kör nye zet hat az élõ -
lény for má já ra (tes té re) – em lé kez zünk rá, min den do log
él – és ami kor ez a ha tás az élet for mai bur kán át át te võ dik
a monádra, a monád be lül meg fe le lõ rez gé sek kel vá la szol,
ame lyek be lõ le ki fe lé árad va át tör nek a for mán. An nak ré -
szecs kéi meg fe le lõ rez gés be kez de nek, és az ere de ti im pul -
zus nak meg fe le lõ, vagy ah hoz al kal maz ko dó alak ban
rendezõdnek. 

Ez va la mely or ga niz mus kör nye ze té nek ha tá sa az or ga -
niz mus ra, és an nak vissza ha tá sa, amit ma min den bi o ló -
gus is mer, és ami rõl né me lyek azt hi szik, hogy ben ne a
fej lõ dés ki elé gí tõ me cha ni kus ma gya rá za tát ta lál ták meg.
Ezek nek a bi o ló gu sok nak leg tü rel me sebb és leg gon do -
sabb meg fi gye lé sei sem ké pe sek azon ban an nak okát meg -
vi lá gí ta ni, mi ért re a gál a szer ve zet ilyen mó don a be-
ha tá sok ra. Ha a fej lõ dés tit kát fel akar juk fed ni, vissza kell
tér nünk az Õsi Böl cses ség hez, és a min den for ma leg bel se -
jé ben meg ta lál ha tó Énre kell utal nunk, mint a ter mé szet
min den moz gá sá nak fõ ru gó já ra.

Ha fel fog tuk az alap esz mét: egy élet, amely nek meg van
a ké pes sé ge, hogy a kül vi lág ból hoz zá ér ke zõ min den faj ta
rez gés re vá la szol jon, és amely bõl így a tény le ges vá la szo -
kat a kül sõ erõk ha tá sa vált ja ki fo ko za to san, ak kor a kö -
vet ke zõ alap gon do lat az élet és a for ma foly to nos sá ga. A
for mák sa ját sá ga i kat át vi szik a be lõ lük szár ma zó for mák -
ra, ame lyek sa ját lé nye gük egy ré szét ké pe zik, de tõ lük el -
vá laszt va, füg get len éle tet él nek. Osz tó dás, sar ja dzás, csí-
rá zás, az utód nak az anya méh ben való fej lõ dé se biz to sít ja
a fi zi kai élet foly to nos sá gát, amely nél min den új for ma va -
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la mely elõ zõ bõl ve zet he tõ le, és an nak jel leg ze tes sa ját sá -
ga it vi se li. A tu do mány e té nye ket az örök lés tör vé nyé nek
neve alá cso por to sít ja. A for ma át vi te lé re vo nat ko zó meg -
fi gye lé sei fi gye lem re mél tó ak, amennyi ben meg vi lá gít ják
a ter mé szet mû kö dé sét a je len sé gek vi lá gá ban. Ne fe lejt -
sük azon ban el, hogy ez csak a fi zi kai test föl épí té sé re vo -
nat ko zik, amely be a szü lõk nyúj tot ta anyagok kerülnek.

A ter mé szet rej tet tebb mû kö dé sei azon ban, az élet
megnyi lat ko zá sai, ami nél kül nincs for ma, sem mi fi gye -
lem ben nem ré sze sül tek, mi vel a fi zi kai meg fi gye lés szá -
má ra hoz zá fér he tet le nek. Ezt az ûrt csak is az Õsi Böl-
csesség ta ní tá sa i val le het ki töl te ni. E ta ní tá sok pe dig olya -
nok tól szár maz nak, akik õs idõk óta ér zék fö löt ti ké pes sé -
ge ket hasz nál tak a meg fi gye lés hez, és ta nít vá nya ik szá-
mára is le he tõ vé te szik e ta ní tá sok iga zo lá sát, ha is ko lá ik -
ban tü re lem mel ta nul nak.

Mi ként a for ma, az élet is foly to nos, és ez a foly to nos
élet az – amely nek mind több és több lap pan gó ener gi á ja
vá lik ak tív vá a for mák so ro za tá ban ka pott be ha tá sok foly -
tán –, ami ma gá ba gyûj ti a for má ba zárt ság ré vén szer zett
ta pasz ta la to kat. Ha a for ma fel osz lik, az élet a ta pasz ta la -
tok nyo mát az ál ta luk fel éb resz tett és megnövekedett
energiákban õrzi meg, és ké szen áll arra, hogy a régi for -
má ból szár ma zó új for má ba ömöl jön, ma gá val víve össze -
gyûj tött kész le tét. Amíg a kez det le ge sebb for má ban tar-
tózkodott, azon át mû kö dött, és ala kí tot ta, hogy min den
újon nan fel éb resz tett ener gia ki fe je zé sé re al kal mas le -
gyen. A for ma lé nye gé vé vált al kal maz ko dást át ad ja a be -
lõ le ki vá ló rész nek, ame lyet utód nak ne ve zünk, és amely
ugyan ab ból a lé nyeg bõl lé vén, szük ség kép pen fel mu tat ja
an nak a lé nyeg nek a sa já tos sá ga it. Az élet most összes fel -
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éb resz tett erõ i vel ebbe az utód ba öm lik to vább, ala kít ja, és 
így foly ta tó dik ez to vább. A mo dern tu do mány tisz tán és
ért he tõ en bi zo nyít ja, hogy a magasabbrendû élõ lé nyek
fej lõ dé sé nél az örök lés egy re ki sebb sze re pet ját szik. Az
ér tel mi és er köl csi tu laj don sá go kat az utó dok nem örök lik 
a szü lõk tõl, és ezek a té nyek an nál szem be szö kõb bek, mi -
nél magasabbrendû tu laj don sá gok ról van szó. A láng ész
gyer me ke gyak ran gyen ge el mé jû, a láng ész maga néha
igen át la gos szülõktõl származik. 

Kell te hát len nie egy foly to nos alap nak, amely hez az
ér tel mi és er köl csi tu laj don sá gok hoz zá fû zõd nek, hogy
gyarapodhassanak, kü lön ben a ter mé szet eb ben a leg fon -
to sabb mun ka kör ében sza bály ta lan sá got és meg oko lat lan -
sá got mu tat na ren de zett foly to nos ság he lyett. A tudo-
mány e kér dés ben néma, az Õsi Böl cses ség azon ban azt ta -
nít ja, hogy ez az ál lan dó alap a monád, min den ered mény
tá ro ló ja, a kész let rak tár, amely ben min den ta pasz ta lat nö -
vek võ te vé keny erõ ként hal mo zó dik fel.

Ha egy szer e két alap el vet meg ér tet tük: a monádot a
potencialitásból ak tu a li tás ba át me nõ ké pes sé ge i vel, és az
élet és for ma foly to nos sá gá nak el vét, meg kezd het jük mû -
kö dé sük rész le te i nek ta nul má nyo zá sát is. Azt fog juk lát ni, 
hogy meg old ják mind a mo dern tu do mány sok za var ba
ejtõ prob lé má ját, mind azo kat a za var ba ejtõ prob lé má kat,
ame lyek kel az em ber ba rát és a bölcs áll szem ben.

Vizs gál juk leg elõ ször a monádot ab ban az ál la po tá ban,
amely ben a men tá lis vi lág for ma nél kü li sík ja i ról ki in du ló
ösz tön zé sek nek van ki té ve, va gyis a for ma fej lõ dé sé nek
kez de ti ál la po tá ban. Gyön ge vissza rez gé sei némi anya got
von nak ma guk hoz e sík anya gá ból, és ez a már em lí tett
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elsõ ele mi bi ro da lom fo ko za tos ki fej lõ dé sé hez ve zet.49 A
monádnak hét nagy alap tí pu sa van, ame lye ket néha a nap
szín kép ének az ere de ti há rom szín bõl le ve zet he tõ hét szí -
né vel szok ták áb rá zol ni.50 Min den tí pus nak meg van a
maga jel leg ze tes szí ne ze te, amely szí ne zet az egész örök lé -
ten át tar tó fej lõ dé se alatt ugyan az ma rad, és az ál ta la él te -
tett élõ lé nyek egész so rá ba be lé szö võ dik. 

Azu tán mind egyik tí pus nál meg kez dõ dik az osz tó dás
fo lya ma ta, és ad dig tart, amíg az in di vi duum, az egyén elõ
nem áll. Az áram la tok nak, ame lye ket a monádikus ener gi -
ák ki fe lé ára dá sa in dít meg (csak egy vo na lat is mer te tünk,
mert a töb bi hat fej lõ dé se is ugyan ezen az el ven ala pul),
csak rö vid for mai éle tük van, de min den ta pasz ta lat, amit
ál ta luk nyer ni le het, fo koz za a ki áram lás for rá sá nak és lét -
re ho zó já nak, a monádnak éle tét, il let ve vissza ha tó-ké pes -
sé gét. Mi vel ez a vissza hat ni ké pes élet olyan rez gé sek bõl
áll, ame lyek gyak ran nem har mo ni zál nak egy más sal, a
monád osz tó dás ra lesz haj la mos. 

Az egy más sal har mo ni ku san rez gõ erõk, mint egy kü -
lön, egy sé ge sen cse lek võ cso port egye sül nek, míg vé gül –
ha sza bad ezt az el ne ve zést hasz nál nunk – kü lön fé le
al-monádokat al kot nak, ame lyek fõbb jel leg ze tes sé gük -
ben egyez nek, a rész le tek ben azon ban úgy kü lön böz nek
egy más tól, mint ugyan an nak a szín nek ár nya la tai. Ezek
az tán a men tá lis vi lág al sóbb sík ja i ról jövõ be ha tá sok kö -
vet kez té ben a má so dik ele mi bi ro da lom monádjaivá ala -
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kul nak, ame lyek a vi lág for ma-szint je i hez tar toz nak. Így
fo lyik to vább a fo lya mat, a monád vissza ha tó-ké pes sé ge
ál lan dó an nö ve ke dik, min den monád szám ta lan for ma
éle tét tart ja fenn, raj tuk ke resz tül rez gé se ket fog fel, és
ami kor a régi for mák fel osz la nak, ál lan dó an úja kat tölt
meg élet tel. A már em lí tett ok ból az osz tó dás fo lya ma ta is
foly ta tó dik. Min den monád foly vást for má ba tes te sül, és
az ered mé nye ket, ame lye ket az ál ta la él te tett for mán át el -
ért, föl éb resz tett ké pes sé gek for má já ban hal moz za fel ma -
gá ban. Eze ket a monádokat úgy te kint het jük, mint
egy-egy for ma cso port lel két. A fej lõ dés ha la dá sá val ezek a
for mák mind több és több tu laj don sá got mu tat nak fel,
amely tu laj don sá gok a monádikus cso port lé lek ké pes sé -
gei, és azo kon a for má kon át jut nak meg nyi lat ko zás ra,
ame lyekben megtestesülnek. 

A má so dik ele mi bi ro da lom nak szám ta lan al-monádja
most már olyan fej lõ dé si fo kot ér el, hogy kezd az asztrális
anyag rez gé se i re is fe lel ni, és az asztrális vi lág ban mû köd -
ni, meg al kot va a har ma dik ele mi bi ro dal mat, és is mé tel ve
e sû rûbb vi lág ban ugyan azt a fo lya ma tot, amely a men tá lis 
vi lág ban már be fe je zõ dött. Mind szá mo sab ban vál nak
monádikus cso port lé lek ké, a rész le tek ben mind több és
több kü lönb sé get mu tat nak, az ál ta luk él te tett for mák szá -
ma pe dig olyan mér ték ben apad, amint a jel leg ze tes tu laj -
don sá gok mind ki fe je zet teb bek ké válnak.

Meg kell je gyez nünk, hogy köz ben a Logoszból foly to -
no san ki öm lõ élet fo lya mat a ma ga sabb vi lá go kat új for ma- 
monádokkal lát ja el, igy a fej lõ dés ál lan dó an ha lad. Mi -
helyt a fej let tebb monádok az al sóbb vi lá gok ban tes tet- 
öl te nek, he lyü ket a ma ga sabb vi lá gok ban foly ton meg je le -
nõ monádok pó tol ják.
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A monádok vagy monádikus cso port lel kek az asztrális
vi lág ban tör té nõ, foly ton is mét lõ dõ új ra-tes te sü lé si fo lya -
ma ta elõbb re vi szi fej lõ dé sü ket, míg annyi ra jut nak, hogy
a fi zi kai vi lág be nyo má sa i ra is fe lel ni ké pe sek. Ha vissza -
em lé ke zünk arra, hogy min den vi lág leg ma ga sabb, vég sõ
atom já nak bur ka a leg kö ze lebb fö löt te levõ sík leg dur vább 
anya ga, könnyû be lát ni, ho gyan vá lik a monád arra ké pes -
sé, hogy egy más után min den vi lág ból jövõ im pul zu sok ra
re a gál jon. 

Mi u tán a monádok az elsõ ele mi bi ro da lom ban már
egy szer hoz zá szok tak ah hoz, hogy e vi lág anya gá nak ösz -
tön zé sé re az zal együtt re zeg je nek, nem so ká ra azok ra a rez -
gé sek re is fe lel ni kez de nek, ame lye ket anya guk legdur-
vább for má in át a köz vet le nül alat tuk lévõ sík anya gá ból
fog nak fel. Olyan anyag ból álló bu rok ba öl töz ve, amely a
men tá lis sík dur vább anya gá ból áll, a monád fo gé konnyá
vá lik az asztrális vi lág atomikus anya gá nak rez gé sei iránt.
Ami kor azu tán olyan for mát ölt, amely az asztrális anyag
leg dur vább vál to za tá ból van, ugyan úgy ér zé keny lesz az
atomikus fi zi kai éter rez gé se i re is, amely nek leg kül sõ fala
a leg dur vább asztrális anyag. 

Ek kor a monád el ér te a fi zi kai sí kot, és meg kez di, he -
lye seb ben a monádikus cso port lel kek meg kez dik tes tet-
öl té sü ket hár tya sze rû fi zi kai for mák ban, a fi zi kai vi lág jö -
ven dõ sûrû ás vá nya i nak éterikus má sá ban. A ter mé szet -
szel le mek ezek be a hár tya sze rû for mák ba épí tik bele a
sû rûbb fi zi kai anya got, és így áll elõ az ás vá nyok min den
faj tá ja, a leg me re vebb bur ko lat, amely be a fej lõ dõ élet van
szin te be le zár va, és amely ben erõ i nek csak igen cse kély ré -
szét tud ja meg nyil vá ní ta ni. Min den monádikus cso port -
lé lek nek meg van a maga sa ját ás vá nyi ki fe je zé si for má ja,
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az ás vá nyi for mák, amely ben meg tes te sül, és a spe ci a li -
zá ló dás már igen ma gas fo kot ért el. Ezek nek a moná-
dikus cso port lel kek nek összes sé gét néha ás vá nyi mo-
nád nak, va gyis az ás vány vi lág ban meg tes te sü lõ monád-
nak nevezzük.

Et tõl az idõ tõl fog va a monád fel éb redt ener gi ái kez -
de nek ke vés bé passzív sze re pet ját sza ni a fej lõ dés ben.
Mi u tán egy szer te vé keny ség re éb red tek, bi zo nyos fo kig
cse lek võ leg akar nak meg nyi lat koz ni, és kez de nek ha tá -
ro zott ala kí tó be fo lyást gya ko rol ni a for mák ra, ame lyek -
be be van nak bör tö nöz ve. Mi helyt ás vá nyi haj lé kuk
szá má ra túl sá go san te vé ke nyek let tek, kez de nek meg -
nyi lat koz ni a nö vény vi lág sok kal plasz ti ku sabb for má i -
ban. Ezt a fej lõ dést a ter mé szet szel le mek a fi zi kai vilá-
gokon ke resz tül tá mo gat ják. Az ás vány vi lág ban már fel -
lé pett bi zo nyos haj lan dó ság a for ma ha tá ro zott meg -
szer ve zé sé re. Ha tá ro zott vo na lak ala kul nak ki, és a
nö ve ke dés ezek irá nyá ban ha lad elõ re.51 Ez a ten den cia
ural ko dik most már a for mák kép zé sén, és ez okoz za a
ter mé sze ti tár gyak pom pás szim met ri á ját, amit min den
meg fi gye lõ jól is mer. 

A monádikus cso port lel kek a nö vény vi lág ban, a ka -
pott ösz tön zé sek még na gyobb vál to za tos sá ga kö vet kez -
té ben nö vek võ gyor sa ság gal foly to no san osz tód nak, és
en nek a lát ha tat lan osz tó dás nak kö vet kez mé nye a csa lá -
dok, ne mek és fa jok ki ala ku lá sa. Ha va la mely nem a
hoz zá tar to zó ere de ti monádikus cso port lé lek kel igen
vál to za tos kö rül mé nyek közé ke rül, va gyis a vele egy be -
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kap csolt for mák igen kü lön bö zõ be ha tá so kat kap nak, a
monádban új haj lam éb red a to váb bi osz tó dás ra, és kü lön -
bö zõ fa jo kat fej leszt ki. Ezek mind egyi ké nek meg van a
maga spe ci á lis monádikus cso port lel ke. Amed dig ez a dif -
fe ren ci á ló dás a ter mé szet re van bíz va, igen las san ha lad,
bár a ter mé szet szel le mek so kat se gí te nek. Mi helyt azon -
ban az em ber a szín té ren meg je le nik, és mes ter sé ges mû -
ve lé si mód sze re it meg kez di, va gyis bi zo nyos erõk mûkö-
dését elõ moz dít ja, má so kat tá vol tart, a dif fe ren ci á ló dás
nagy gyor sa ság gal in dul meg, és a spe ci á lis kü lönb sé gek
könnyen ki fej lõd nek. Amed dig a monádikus cso port lé -
lek ben a tény le ges osz tó dás még nem ment vég be, a ha -
son ló be fo lyá sok ki öl he tik az osz tó dás ra való haj la mot, ha
azon ban az osz tó dás már be fe je zõ dött, az új fa jok vég le ge -
sen és ha tá ro zot tan meg ál la pod tak, és ké szen állnak saját
utódaik lét reho zá sá ra.

A nö vény vi lág né mely hosszabb éle tû tag já nál már kez -
de nek a sze mé lyi ség ele mei mu tat koz ni, a szer ve zet ál lan -
dó sá ga le he tõ vé te szi, hogy az in di vi du a li tás elõ re ves se
ár nyé kát. Az év ti ze de kig elé lõ fá nál a ha son ló fel té te lek
vissza té ré se ha son ló in ge re ket okoz. Az év rõl-év re vissza -
té rõ év szak ok, az ál ta luk meg in dí tott, egy mást kö ve tõ bel -
sõ moz gá sok, a nedv ke rin gés, a le ve lek haj tá sa, a szél, a
nap su gár, az esõ ha tá sa, mind ezek az egy mást rit mi ku san
kö ve tõ kül sõ be fo lyá sok a monádikus cso port lel ket meg -
fe le lõ rez gés re bír ják. Mint hogy e cik lu sok so ro za ta az ál -
lan dó is mét lés tõl rög zül, a cik lus egyik tag já nak vissza-
té ré se ah hoz a ho má lyos el vá rás hoz ve zet, hogy az adott
ele met ál ta lá ban kö ve tõ elem is fel fog bukkanni. 

A ter mé szet so ha sem fej leszt ki hir te len egy tu laj don sá -
got. Itt ta lál ko zunk elõ ször an nak hal vány elõ je le i vel, ami
ké sõbb em lé ke zet és elõ re lá tás lesz.

180

AZ  ÕSI  BÖLCSESSÉG



A nö vény vi lág ban mu tat koz nak az ér zés elõ je lei is, és a
nö vé nyek egyes ma ga sabb faj tá já nál ki fej lõd nek a gyö -
nyör nek és a fáj da lom nak olyan fé le vál to za tai, ame lye ket
a nyu ga ti lé lek tan „masszív” ér zé sek nek52 ne vez. Em lé -
kez zünk arra, hogy a monád azok ról a sí kok ról, ame lye -
ken át le szál lott, anya go kat vonz ma gá hoz, így ké pes
fel fog ni az e sí kok ról jövõ ösz tön zé se ket. A leg erõ seb bek
és az anyag dur vább for má i val kap cso la to sak vál nak leg -
ha ma rabb érez he tõ vé. A nap fény, a hi deg vé gül a moná-
dikus ön tu dat ba rög zõ dik, és gyen gén rez gõ asztrális bur -
ko la ta a már em lí tett masszív ér zést kel ti. Az esõ és a szá -
raz ság, ami be fo lyá sol ja a for ma me cha ni kus össze té tel ét,
va la mint azt a ké pes sé gét, hogy a ben ne lakó monádnak
rez gé se ket köz ve tít sen, egy újabb „el len tét pár”, amely nek
já té ka a kü lönb ség fel is me ré sé hez ve zet, min den ér zés és
ké sõbb min den gon do lat gyö ke ré hez. Így fej lõd nek a
monádikus cso port lel kek a nö vény vi lág ban so ro za tos tes -
te sü lé sek ál tal, míg vé gül a nö vény vi lág leg ma ga sabb ren -
dû tag ja it él te tõk éret tek a kö vet ke zõ lé pés re.

E lé pés az ál lat vi lág ba ve ze ti õket, és ott fi zi kai és aszt-
rális esz kö zök ben las san ként egé szen ha tá ro zott sze mé lyi -
ség gé fej lõd nek. A sza ba don moz gó ál lat sok kal vál to za to -
sabb vi szo nyok közé ke rül het, mint a hely hez kö tött
nö vény. A vál to za tos ság pe dig elõ se gí ti a dif fe ren ci á ló -
dást. A monádikus cso port lé lek azon ban, amely ugyan an -
nak a vad ál lat faj tá nak bi zo nyos szá mú egye dét él te ti, még- 
is na gyon las san dif fe ren ci á ló dik, ha bár sok fé le in ger hat
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rá, mi vel na gyobb részt ál lan dó an ugyan azok az in ge rek is -
mét lõd nek és jut nak osz tály ré szül a cso port min den tag-
jának.

Ezek az in ge rek elõ moz dít ják a fi zi kai és az asztrális
test fej lõ dé sét, me lyek ál tal a monádikus cso port lé lek sok
ta pasz ta la tot sze rez. Ha a cso port egy tag já nak for má ja
(tes te) el pusz tul, össze gyûj tött ta pasz ta la tai a monádikus
cso port lé lek ben hal mo zód nak fel, és azt bi zo nyos mér té -
kig szí ne zik. A monádikus cso port lé lek kis sé megnöve-
kedett éle te a cso por tot ké pe zõ min den for mát át hat ja, és
így az el pusz tult egyed összes ta pasz ta la ta it to vább ad ja.
Ilyen mó don az ál lan dó an is mé telt és cso port lé lek be gyûj -
tött ta pasz ta lat, mint ösz tön, mint fel hal mo zó dott „örök -
lött ta pasz ta lat” nyil vá nul meg az új for mák ban. Mi u tán
már szám ta lan ma dár esett a só lyom zsák má nyá vá, a to jás -
ból ép pen csak ki kelt csi bék mind járt el rej tõz nek az õsi el -
len ség kö ze le dé sé re, mi vel a be lé jük köl tö zött élet már
is me ri a ve szélyt, és az örök lött ösz tön ép pen en nek az is -
me ret nek ki fe je zé se. Így kép zõ dik a cso dá la tos ösz tön,
ami az ál la to kat szám ta lan ál lan dó ve szély tõl meg vé di. De
az új ve szély még ké szü let le nül ta lál ja, és leg fel jebb za var-
ba ejti õket.

Amint az ál lat az em ber be fo lyá sa alá ke rül, a moná-
dikus cso port lé lek fej lõ dé se je len té ke nyen fel gyor sul. Ha -
son ló okok, mint ame lyek a te nyész tett nö vényt be fo lyá -
sol ták, az új ra tes te sü lõ élet osz tó dá sát itt is meg könnyí tik. 
A sze mé lyi ség fej lõ dik, és mind in kább jel zõ dik. Az elsõ
fo kon még egye dek bõl szer ve sen össze ko vá csolt egy ség -
nek mond hat juk. Egy csor da vad ál lat úgy vi sel ke dik,
mintha egyet len sze mély vol na, olyan tö ké le te sen ural ja a
kö zös lé lek az egyes for má kat, õt ma gát pe dig a kül vi lág -
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ból ka pott im pul zu sok ve ze tik. A fej let tebb, ún. háziálla-
tok, az ele fánt, a ló, a macs ka, a ku tya, már egyé nibb sze -
mé lyi sé get fe jez nek ki. Két ku tya pl. azo nos kö rül mé nyek
kö zött igen kü lön bö zõ kép pen cse le ked het. A monádikus
cso port lé lek mind ke ve sebb for má ban ölt tes tet, amint
las san ként kö ze le dik ah hoz a pont hoz, ahol a tel jes in di vi -
du a li zá ló dás el ér he tõ. A vágy test, a kámikus bu rok, je len -
tõ sen ki fej lõ dik, és a fi zi kai test ha lá la után még egy ide ig
füg get len éle tet foly tat a kámalokában. Vé gül az egy azon
cso port lé lek ál tal él te tett for mák szá ma egy re apad és egy
ide ig csu pán egy-egy for má ban ölt egy szer re tes tet. Ez az
ál la pot az em be ri új ra szü le tés tõl már csu pán a manasz és a
hoz zá tar to zó ka u zá lis és men tá lis test hi á nya mi att kü lön -
bö zik. A men tá lis anyag, amit a monádikus cso port lé lek
le ho zott, kezd fo gé kony len ni a men tá lis sík ról jövõ ha tá -
sok ra, és ek kor az ál lat meg érett arra, hogy a Logosz éle té -
nek har ma dik nagy ki áram lá sát át ve gye: a ta ber ná ku lum
kész az em be ri monád be fo ga dá sá ra.

Az em be ri monád, amint lát tuk, hár mas ter mé sze tû. E
há rom ol da lát, il let ve as pek tu sát szel lem nek, szel le mi lé -
lek nek és em be ri lé lek nek (atma, buddhi, manasz) ne vez -
zük. A for ma fel fe lé fej lõ dõ monádja vég te le nül hosszú
kor szak okon át fo ko za tos nö ve ke dés sel is két ség te le nül
ki fej lesz tet te vol na a manaszt, mind azo nál tal a ter mé szet
rend je sem az em be ri faj nál, sem a mos ta ni ál la tok nál nem
ez. Amint a ház kész volt, „le kül de tett” an nak la kó ja. A lét
ma ga sabb sík já ról, mint buddhiba bur kolt arany fo nál le -
szál lott az atmikus élet, és har ma dik as pek tu sá val, a men -
tá lis sík for ma nél kü li vi lá gá nak ma ga sabb ré te ge i ben
mu tat ko zó manasszal, meg ter mé ke nyült a for má ban lakó
manaszikus csí ra, és az egye sü lés bõl ke let ke zett az emb ri -
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o ná lis ka u zá lis test. Ez a szel le mek in di vi duum má, egyén -
né vá lá sa, a for má ba való be zá ró dá sa. Ez a ka u zá lis test be
zárt szel lem pe dig a lé lek, az egyén, az iga zi em ber. Ez az
em ber szü le té sé nek órá ja, mert ha bár lé nye ge örök, nem
szü le tik és nem hal meg, egyén né még is egy bi zo nyos idõ -
pont ban válik.

A ki áram ló élet a fej lõ dõ for mát nem köz vet le nül, ha -
nem köz ve tí tés sel éri el. Mi helyt az em be ri faj el ér te a be -
fo ga dó ké pes ség fo kát, bi zo nyos magasabbrendû lé nyek,
aki ket az „Elme Fi a i nak” (szanszk ri tul Manasza-Putrák-
nak) ne ve zünk, az emb ri o ná lis lé lek kép zõ dé sé hez szük sé -
ges atma-buddhi-manasz monádikus szik rát az em be rek -
be ül tet ték. Ezek a Na gyok gyak ran tény leg em be ri for-
mák ban öl töt tek tes tet, hogy az em be ri ség nek gyer mek -
ko rá ban ta ní tói és ve ze tõi le hes se nek. Az Elme Fiai sa ját
ér tel mi fej lõ dé sü ket más vi lá gok ban ér ték el, és ebbe a fi a -
ta labb vi lág ba, a mi föl dünk re azért jöt tek, hogy az em be -
ri ség fej lõ dé sét tá mo gas sák. Va ló sá gos szel le mi aty juk õk
a mai em be ri ség nagy részének.

Más, ná luk ala cso nyabb fokú ér tel mi lé nyek, akik egy
má sik vi lág meg elõ zõ cik lu sa i ban fej lõd tek ki, tes tet öl töt -
tek an nak a faj nak utó dai kö zött, ame lyik be a fent le írt
mó don ér kez tek a gyer mek ded lel kek. Mire e faj ki fej lõ -
dött, az em be ri ta ber ná ku lu mok mi nõ sé ge meg ja vult, és a
meg tes te sü lés al kal má ra váró lel kek mil li ói – fej lõ dé sük
foly ta tá sa mi att – e faj gyer me ke i ben jöt tek vi lág ra. Eze ket 
a csak rész ben fej lett lel ke ket a régi köny vek szin tén az
Elme Fi a i nak ne ve zik, mert ér te lem mel bír tak, ha bár ér -
tel mük arány lag fej let len volt. Mi gyer me ki lel kek nek ne -
vez het jük õket, meg kü lön böz te té sül az em be ri ség zö mé-
nek emb ri o ná lis lel ké tõl, és a nagy Ta ní tók érett lelkétõl. 
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Ezek a gyer mek ded lel kek, ér tel mük fej let tebb vol tá nál 
fog va a régi vi lág ve ze tõ tí pu sai vol tak, az az osz tály, ame -
lyik ma ga sabb ér tel mi ere je, és ezért ma ga sabb ké pes sé gei
alap ján a tu dást könnyeb ben el sa já tí tot ta, és ural ko dott a
ke vés bé fej lett em be rek nagy tö me gén az õs kor ban. Így
állt elõ a mi vi lá gunk ban az az arány ta lan kü lönb ség,
amely a ma ga san fej lett em be re ket a ke vés bé fej let tek tõl
el vá laszt ja, és amely még ugyan azon nép cso port ok ha tá rai
kö zött is el vá laszt ja a ma gas ra törõ fi lo zo fi kus gon dol ko -
dót sa ját nem ze té nek majd nem ál la ti fo kon lévõ és el faj -
zott, zül lött tí pu sa i tól. E kü lönb ség oka a fej lõ dés fo ká ban, 
a lé lek élet ko rá ban rej lik, és az em be ri ség egész tör té ne té -
ben, és az egész föl dön fennállt. 

Vissza me he tünk, amennyi re csak le het a tör té nel mi
fel jegy zé sek ben, és min dig egy más mel lett ta lál juk a szár -
nya ló ér tel met és a mély sé ges tu dat lan sá got. A még to vább 
vissza nyú ló ok kult fel jegy zé sek is ha son ló je len ség rõl ta -
nús kod nak az em be ri ség tör té ne té nek ko ráb bi év ez re de i -
ben. Ezen azon ban nem kell el szo mo rod nunk, mint ha a
lét küz del mé ben egyik nek a sors mél tat la nul ked vez ne, a
má si kat mél tat la nul ter hel né. A leg ma ga sab ban szár nya ló
lé lek nek is meg volt va la mi kor a maga gyer mek ko ra és a
maga if jú sá ga, mi kor más vi lá gok ban más lel kek épp olyan 
ma ga san áll tak fö löt te, mint aho gyan ma má sok alat ta áll -
nak. A leg ala cso nyabb ren dû lé lek is el éri va la mi kor azt a
pon tot, ahol ma a leg ma ga sabb van, és még meg nem szü -
le tett lel kek fog lal ják el majd he lyét a fej lõ dés ben. A dol -
gok csak azért lát sza nak ne künk igaz ság ta lan nak, mert
ki sza kít juk vi lá gun kat a he lyé rõl, ame lyet a fej lõ dés ben
be tölt, és elõ dök és utó dok nél kül, el szi ge tel ve szem lél jük. 
Csak a mi tu dat lan sá gunk lát igaz ság ta lan sá got. A ter mé -
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szet mû kö dé se so ha sem rész re haj ló, min den gyer me ké -
nek el hoz za a gyer me ki éve ket, az if jú sá got és az érett kort. 
Nem az õ hi bá ja, ha a mi ok ta lan sá gunk azt kí ván ja, hogy
min den lé lek egy idõ ben ugyan azon a fej lõ dé si fo kon áll -
jon, és ha ez a kí ván sá gunk nem tel je sül, igaz ság ta lan ság -
ról panaszkodunk.

Leg job ban meg ért jük a lé lek fej lõ dé sét, ha vissza té -
rünk oda, ahol el hagy tuk, ami kor ti. az ál lat-em ber meg -
érett arra, hogy az emb ri o ná lis lel ke ket ma gá ba fo gad ja, és
ma gá ba is fo gad ta. Ah hoz, hogy az eset le ges fél re ér tés nek
ele jét ve gyük, jó lesz, ha ki emel jük, hogy az em ber ben et -
tõl fog va nem két monád van, az egyik, amely az em be ri
szent ség tar tót fel épí tet te, és a má sik, amely a ta ber ná ku -
lum ba le eresz ke dett, és amely nek leg al só as pek tu sa az em -
be ri lé lek volt. 

H.P. Blavatskytól köl csö nöz zük a pél dát. Amint két
nap su gár az ab lak táb la nyí lá sán ke resz tül ha tol, és egye -
sül ve csak egy su ga rat ké pez, ha bár ere de ti leg ket tõ volt,
úgy van az a leg na gyobb Nap tól, a vi lág egye tem is te ni
Urá tól ki ára dó su ga rak kal is. Ami kor a má so dik su gár az
em be ri ta ber ná ku lum ba be lé pett, egye sült az el sõ vel. Új
ener gi át és új fényt adott neki, és az em be ri monád, mint
egy ség meg kezd te ha tal mas fel ada tát. Kezd te ki bon ta koz -
tat ni az em ber ben an nak az is te ni élet nek magasabbrendû
ké pes sé ge it, amely tõl szár ma zik.

A lé lek-csí rá nak, a Gon dol ko dó nak kez det ben emb ri o -
ná lis men tá lis tes té hez az a men tá lis anya gú bu rok ál lott
ren del ke zé sé re, ame lyet a for ma monádja ho zott ma gá val,
de még nem szer vez te azt mû kö dõ ké pes sé. Csu pán csí rá ja
volt ez a men tá lis test nek, össze köt ve a ka u zá lis test csí rá -
já val, és a lé lek még sok éle ten át az erõs vágy ter mé szet ha -
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tal ma alatt állt, amely sa ját szen ve dé lye i nek és kí ván sá gai- 
nak ös vé nyén vé gig hur col ta, és fék te len ál la ti as sá gá nak
vad hul lá ma i val elárasztotta. 

Bár mi lyen vissza ta szí tó nak is lát szik az elsõ pil la nat ra
né me lyek elõtt a lé lek nek ez a kez de ti éle te, ha ar ról a ma -
ga sabb fok ról te kint jük, ame lyet mi már el ér tünk, még is
szük sé ges volt az ér te lem ki csí rá zá sá hoz. A gon dol ko dás
alap fel té te le a kü lönb sé gek meg is me ré se, an nak ész re ve -
vé se, hogy az egyik do log a má sik tól kü lön bö zik, és hogy
az ed dig gon dol ko dás ra kép te len lé lek ben fel éb red jen en -
nek ész re vé te le. Kel lett, hogy erõs és éles el len té tek ro -
han ják meg, és rá e rõ sza kol ják sa ját kü lönb sé ge i ket.
Kel lett, hogy lé pés rõl-lé pés re örö mök ben tob zód jon, csa -
pás ról-csa pás ra fáj dal mak alatt ver gõd jön. 

A kül sõ vi lág a vágy ter mé szet ál tal ad dig ka la pál ta a lel -
ket, amíg las san ként meg ta nult ész lel ni, és eze ket az ész le -
lé se ket szám ta lan is mét lõ dé sük után meg je gyez ni. Azt a
kis nye re sé get, ame lyet egy-egy élet össze hor dott, a Gon -
dol ko dó rak tá roz ta el, amint már lát tuk, és így volt le het -
sé ges a las sú haladás.

Va ló ban las sú volt a ha la dás, mert alig volt gon do lat, és
en nél fog va jó for mán alig tör tént vál to zás a men tá lis test
szer ve zé se ér de ké ben. Mi e lõtt a sok meg fi gye lés, mint
men tá lis kép össze nem gyûlt, nem volt anyag sem, amely -
re a lé lek be lül rõl kez de mé nye zett men tá lis te vé keny sé ge
tá masz kod ha tott vol na. Ilyes mi csak ak kor in dul ha tott
meg, ami kor két vagy több men tá lis kép össze ke rült, és be -
lõ lük va la me lyes ele mi kö vet kez te tés szû rõ dött le. Ez a
kö vet kez te tés volt a kez de te a meg fon to lás nak, csí rá ja a lo -
gi ka min den mód sze ré nek, ame lyet az em be ri ér te lem az -
óta ki fej lesz tett, vagy sa ját já vá tett. E kö vet kez te té sek
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ele in te csak a vágy ter mé szet szol gá la tá ban ál lot tak, hogy
meg sok szo roz zák az örö mö ket, csök kent sék a fáj dal ma -
kat. Mind egyik fo koz ta azon ban a men tá lis test te vé keny -
sé gét, és mind kész sé ge sebb cse lek vés re ösztönözte.

Könnyen be lát hat juk, hogy az em ber gyer mek sé gé nek
eb ben az idõ sza ká ban a jót és a rosszat még nem is mer te. A 
jó és a rossz még nem lé te zett szá má ra. Jó az, ami az is te ni
aka rat tal egy be hang zik, ami a lé lek ha la dá sát elõ moz dít ja, 
ami az em ber ma ga sabb ter mé sze té nek erõ sí té sé re és az
alsó ter mé szet ne ve lé sé re és le igá zás ára tö rek szik. Rossz
pe dig az, ami a fej lõ dést las sít ja, ami a lel ket az al sóbb fej -
lõ dé si fo ko kon ak kor is vissza tart ja, ha már meg ta nul ta az
ott meg ta nul ha tó lec ké ket. Az is rossz, ami az al sóbb ter -
mé szet ural mát a fel sõbb re ki ter jesz te ni igyek szik, és az
em bert ha son lít ja az ál lat hoz, amely bõl már ki nõtt, ahe -
lyett, hogy az Is ten hez ha son lí ta ná, aki vé fej lõd nie kell. 

Mi e lõtt az em ber tud ná mi a he lyes, meg kell ta nul nia,
hogy van tör vény. Ezt pe dig csak úgy ta nul hat ja meg,
hogy min den nel meg is mer ke dik, ami a kül sõ vi lág ból
vonzza. Meg ra gad min den kí vá na tos tár gyat, az tán az így
szer zett édes és ke se rû ta pasz ta la tok út ján fel is me ri, har -
mó ni á ban vagy össze üt kö zés ben áll-e örö me a tör vénnyel.

Ve gyünk egy kö ze li pél dát, egy jó ízû étel el fo gyasz tá -
sát. Ho gyan ta nul ja meg eb bõl a gyer me ki ál la pot ban lévõ
em ber a ter mé sze ti tör vény lé te zé sét? Mi kor elõ ször ve szi
ma gá hoz, le csil la pít ja éh sé gét, ki elé gí ti íz lé sét, és ta pasz -
ta la tá nak gyö nyör az ered mé nye, mi vel cse lek vé se a tör -
vénnyel össz hang ban áll. A má sik al ka lom mal él ve ze tét
fo koz ni sze ret né, töb bet vesz hát ma gá hoz a jó ból, ami nek
kö vet kez té ben szen ved, mert át hág ta a tör vényt. Za var ba
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ejtõ ta pasz ta lat ez a kez dõ dõ ér te lem szá má ra, hogy a gyö -
nyört oko zó, túl zás ba víve fáj dal mat is okozhat. 

A vágy újra meg újra túl zá sok ba ra gad ja, de mind -
annyi szor ta pasz tal ja a kí nos kö vet kez mé nye ket, míg vé -
gül meg ta nul ja a mér sék le tet, va gyis meg ta nul ja tes ti
cse le ke de te it leg alább eb ben a vi szony lat ban a fi zi kai tör -
vénnyel össz hang ba hoz ni. Fel is me ri, hogy van nak bi zo -
nyos kö rül mé nyek, ame lyek ha tás sal van nak rá, de ame-
lyeken õ már nem tud ural kod ni, és hogy fi zi kai jó lé te
ezek te kin tet be vé te lé tõl függ. Ezek hez ha son ló ta pasz ta -
la tok já rul nak hoz zá pon tos sza bály sze rû ség gel, összes tes -
ti ér zék szer vei köz ve tí té sé vel. Vá gya i nak ki tö ré se élveze-
teket vagy fáj dal ma kat sze rez neki a sze rint, amint a ter -
mé sze ti tör vé nyek nek meg fe lel, vagy ve lük el len tét ben
áll. Mi kor ta pasz ta la ta nõ, kez di sa ját lé pé se it irá nyí ta ni,
és vá lasz tá sa it be fo lyá sol ni. Ezt nem kell úgy ér te ni, hogy
min den új élet ben min den ta pasz ta la tot új ból vé gig kell
jár nia, mert min den új ra szü le tés be va la mi vel jobb men tá -
lis tu laj don sá go kat hoz ma gá val, kész le te állandóan nö-
vekszik. 

Már em lí tet tem, hogy a nö ve ke dés ezek ben az elsõ
idõk ben na gyon las sú, mert a men tá lis te vé keny ség még
csak a kez de tén van, és ezért ha az em ber a ha lál kö vet kez -
té ben fi zi kai tes tét le ve ti, ide je java ré szét a kámalokában
töl ti. Majd rö vid al vás kö vet ke zik a devacsánban, ahol ön -
tu dat la nul asszi mi lál ja a cse kély men tá lis ta pasz ta la to kat,
ame lyek a ké sõb bi te vé keny mennyei élet re még nem elég -
gé fej let tek. 

A ma ra dan dó ka u zá lis test ren del ke zé sé re áll, hogy tu -
laj don sá gai tára le gyen, és hogy a kö vet ke zõ föl di élet be
to vább fej lesz tés mi att át vi gye azo kat. A ko ráb bi fej lõ dé si
fo kon a monádikus cso port lé lek sze re pét az em ber nél a
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ka u zá lis test ve szi át, és ez a fo lya ma tos en ti tás te szi min -
den eset ben le he tõ vé a fej lõ dést. Nél kü le a ké pes sé gek -
ként meg nyil vá nu ló ér tel mi és er köl csi ta pasz ta la tok ösz-
szegyûjtése ép pen olyan le he tet len vol na, mint a faji és
csa lá di is mer te tõ je lek ké pé ben mu tat ko zó fi zi kai ta pasz -
ta la tok össze gyûj té se a fi zi kai plaz ma foly to nos sá ga nél -
kül. 

Az az ál lí tás, hogy le het nek lel kek, akik nek sem mi
múlt juk nincs, akik ki fe je zett ér tel mi és er köl csi tu laj don -
sá gok kal hir te len a sem mi bõl jön nek lét re, épp oly kép te -
len ség, mint az, hogy le het nek gyer me kek, akik hir te len –
sen ki sem tud ja, hon nan – fel buk kan nak, sen ki vel ro kon -
ság ban nin cse nek, és még is ki fe je zett csa lá di és faji tu laj -
don sá gok kal ren del kez nek. 

Sem az em ber, sem fi zi kai bur ka nem ke let ke zik ok nél -
kül, vagy a Logosz köz vet len te rem tõ be avat ko zá sa foly -
tán. Itt is, mint sok más eset ben, a lát ha tat lan dol gok csak
a lát ha tók kal való ana ló gi á juk út ján vál nak tisz tán ért he -
tõ vé, mi vel a va ló ság ban a lát ha tó nem több, mint a lát ha -
tat lan kép má sa, tü kör ké pe. 

A fi zi kai plaz ma foly to nos sá ga nél kül le he tet len vol na
a fi zi kai sa já tos sá gok fej lõ dé se: az ér te lem foly to nos sá ga
nél kül le he tet len vol na az ér tel mi és er köl csi tu laj don sá -
gok fej lõ dé se. Foly to nos ság nél kül a fej lõ dés mind ket tõ -
nél már az elsõ fo kon fen na kad na, és a vi lág vég te len sok
el kü lö nült kez de ti ál la pot ká o sza vol na egy ál lan dó an fej -
lõ dõ koz mosz helyett. 

Ne mu lasszuk el meg je gyez ni, hogy eb ben a kez de ti
idõ ben az egyé ni ha la dás tí pu sá ban és jel le gé ben sok fé le
vál to za tot hoz nak lét re az egyé ni kör nye zõ kö rül mé nyek.
Leg vé gül min den lé lek ki fej lesz ti va la mennyi erõ it, azon -
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ban a ki fej lesz tés sor rend je azok tól a kö rül mé nyek tõl
függ, ame lyek be a lel ket he lyez ték. Az ég haj lat, a föld ter -
mé keny sé ge vagy ter mé ket len sé ge, a hegy vi dé ki vagy al -
föl di élet, az or szág erdõ bo rí tot ta bel se je vagy a ten ger part 
– ilyen és még szám ta lan más kö rül mény más és más men -
tá lis ener gia éb re dé sét ered mé nye zi. 

A fá rad sá gos élet, a ter mé szet tel való sza ka dat lan harc
egé szen más ké pes sé ge ket fej leszt ki, mint a tro pi kus szi -
get buja gaz dag sá ga. Mind két-fé le ké pes ség szük sé ges,
mert a lé lek nek a ter mé szet min den ré gi ó ján ural kod nia
kell, azon ban az egyen lõ korú lel kek kö zött is szem be öt lõ
kü lönb sé gek fej lõd het nek ki, és az egyik sok kal ha la dot -
tabb nak tetsz het, mint a má sik, asze rint, hogy a meg fi gye -
lõ az ún. „prak ti kus” vagy in kább az „el mé lye dõ” ké pes-
ségû lel ket, a cse lek võ és ki fe lé ható, vagy a csön des, a bel -
sõ el mé lyü lés re irá nyí tott ké pes sé ge ket be csü li-e több re.
A tö ké le tes lé lek mind ket tõ nek bir to ká ban van, a ha la dás
út ján lévõ lé lek nek azon ban egy más után kell azo kat ki -
bon ta koz tat nia, és ez is mét új oka az em be rek kö zött ta lál -
ha tó rend kí vü li különbségeknek.

Jus son is mét eszünk be, hogy az em be ri fej lõ dés egyé ni.
A monádikus cso port lé lek ál tal él te tett cso port összes tag -
já ban ugyan azok az ösz tö nök for dul nak elõ, mi vel a ta -
pasz ta la tok kö zös fel fo gó tar tá lya a cso port lé lek, és az
minden hoz zá tar to zó for má ba ugyan azt az éle tet önti. 

Ez zel szem ben min den em ber nek kü lön fi zi kai esz kö ze 
van, és pe dig egy szer re csak egy, ta pasz ta la ta i nak gyûj tõ -
he lye pe dig a ka u zá lis test, amely éle tét csu pán abba az
egyet len fi zi kai test be önti, más fi zi kai tes tet nem érint -
het, mert a töb bi vel nincs kap cso lat ban. Ezért ta pasz tal juk 
azt, hogy az em be ri egye de ket el vá lasz tó kü lönb sé gek na -
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gyob bak, mint azok, ame lyek az egy más sal kö ze li ro kon -
ság ban álló ál la to kat el vá laszt ják, és ezért nem tanulmá-
nyozható a tu laj don sá gok fej lõ dé se a tö meg ben, ha nem
csu pán a fo lya ma tos egyé nek ben. A mai tu do mány nem
ké pes az ilyen ta nul má nyo zás ra, és ezért nem tud ja meg -
ma gya ráz ni, mi ért ma gas lik ki az egyik em ber ér tel mi
vagy er köl csi óri ás ként em ber tár sai kö zül. Kép te len nyo -
mon kö vet ni egy Sánkaracsárja vagy egy Pythagoras ér tel -
mi ki bon ta ko zá sát, egy Budd ha vagy egy Krisz tus er köl csi 
fejlõdését.

Fi gyel jük most meg az új ra tes te sü lés nél fel me rü lõ té -
nye zõ ket, mert tisz ta meg ér té sük szük sé ges bi zo nyos ne -
héz sé gek meg ma gya rá zá sá hoz, mint ami lyen pél dá ul az
em lé ke zet vélt el vesz té se, amit nem tud nak az új ra szü le tés 
esz mé jé vel össze egyez tet ni. Az elõb bi fe je zet ben lát tuk,
hogy az em ber, ami kor a fi zi kai ha lál után a kámalokába,
on nan a devacsánba át megy, tes te it, a fi zi ka it, az asztrálist
és a men tá list egy más után el vesz ti. Ezek fel osz la nak, és
ré szecs ké ik össze ve gyül nek a meg fe le lõ sí kok anya gá val.
Az em ber nek fi zi kai esz kö zé vel való kap cso la ta tel je sen
meg sza kad, az asztrális és a men tá lis test azon ban a ka u zá -
lis test ben le en dõ fel hal mo zás cél já ból át ad ja a tu laj don -
kép pe ni em ber nek, a Gon dol ko dó nak a tu laj don sá gok és
ké pes sé gek csí rá it, ame lyek utol só föl di éle té nek ered mé -
nyei, hogy leg kö ze leb bi asztrális és men tá lis tes te ré szé re
mint egy ve tõ ma gul szolgáljanak.

Ezen a fo kon egye dül ma rad maga az em ber, a mun kás,
aki mi u tán ara tá sát be gyûj töt te, be lõ le él, amíg ma gá ban
fel nem dol goz za. Majd is mét új élet haj na la vir rad, és
mun ká ba kell men nie, amíg megint el nem jön az este. 

Az új élet a men tá lis csí rák éle dé sé vel kez dõ dik, ame -
lyek az al sóbb men tá lis sí kok ról anya got von za nak ma -
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guk hoz, míg ki for má ló dik a men tá lis test, amely tel je sen
meg fe lel az il le tõ em ber men tá lis fej lett sé gi fo ká nak, és ki -
fe je zés re jut tat ja min den ér tel mi ké pes sé gét. A múlt ta -
pasz ta la tai e test ben nem men tá lis ké pek for má já ban
lé tez nek. A men tá lis ké pek már ak kor meg szûn tek, ami -
kor a régi men tá lis test fel osz lott, és csu pán lé nye gük, a
ké pes sé gek re tett ha tá suk ma radt vissza. A lé lek táp lá lé kát 
ké pez ték, az anya got, ame lyet ké pes sé gek ké dol go zott fel,
és az új men tá lis test ben is mint ké pes sé gek je lent kez nek
újra. Meg szab ják anya gát és al kot ják ér zék szer ve it. Mi u -
tán az em ber, va gyis a Gon dol ko dó ilyen mó don új ru há ba 
öl tö zött el kö vet ke zen dõ éle té re az al sóbb men tá lis alsí ko -
kon, az zal foly tat ja, hogy az asztrális csí rák életrekel-
tésével az asztrális élet re asztrális test tel lás sa el magát. 

Ez szin tén a vágy ter mé sze té nek meg fe le lõ mó don áll
elõ, a múlt ban ki fej lesz tett tu laj don sá go kat hí ven is mét li,
mint ahogy a mag is õsét, a fát rep ro du kál ja. Az em ber így
tel je sen fel sze rel kez ve ké szen áll a kö ze li új ra tes te sü lés re.
Múlt ja ese mé nye i nek em lé ke ze te csak a ka u zá lis tes té ben
van sa ját tar tós for má já ban, az egye dü li test ben, ame lyik
egyik élet bõl a má sik ba át megy.

Eköz ben az em be ren kí vül ál ló té nye zõk gon dos kod nak 
ar ról, hogy a tu laj don sá gai ki fe je zé sé hez meg fe le lõ fi zi kai
test tel lás sák el. Múlt éle te i ben már bi zo nyos kap cso la to -
kat te rem tett, adós sá go kat ho zott lét re más em be rek nél, és 
ezek né me lyi ke rész ben meg ha tá roz za a he lyet és a csa lá -
dot, amely ben szü le tik. (Ezek rõl bõ veb ben ol vas ha tunk
majd a kar má ról szó ló IX. fe je zet ben.) Az, hogy más szá -
má ra bol dog ság vagy bol dog ta lan ság for rá sa volt-e, lesz az
egyik té nye zõ jö ven dõ éle te kö rül mé nye i nek meg ha tá ro -
zá sá nál. Vágy ter mé sze te fe gyel me zett volt-e, vagy za bo lát -
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lan és ki csa pon gó – ez is irány adó lesz új tes te fi zi kai
örök sé gé re néz ve. Ha bi zo nyos ér tel mi ké pes sé ge it ápol ta,
pl. a mû vé szit, en nek is fi gye lem be kell vé tet ni, mert a fi -
zi kai át örök lés fon tos té nye zõ ott, ahol ér zé keny ideg -
rend szer és fej lett ta pin tó ér zék szükséges. 

És így to vább vég te len sok vál to zat ban. Az il le tõ em -
ber nek bi zo nyá ra lesz sok össze nem illõ jel lem vo ná sa,
úgy hogy a ré szé re most ala ku ló test ben ezek nek csak bi zo -
nyos há nya da jut hat ki fe je zés re, ezért ké pes sé ge i nek egy
olyan cso port ját kell ki vá lasz ta ni, ame lyek egyi de jû leg is
ké pe sek meg nyi lat koz ni. 

Ezt a ki vá lasz tást bi zo nyos ha tal mas szel le mi in tel li -
gen ci ák hajt ják vég re53, aki ket a Kar ma Ura i nak ne ve -
zünk, mi vel fel ada tuk a gon do la tok, kí ván sá gok és cse le-
kedetek ál tal foly to no san te rem tett okok kö vet kez mé nyei
fö lött õr köd ni. Õk azok, akik sor sunk magunk-szõtte fo -
na lát ke zük ben tart ják, és az új ra tes te sü lõ em bert abba a
kör nye zet be ve ze tik, ame lyik múlt já nak meg fe lel, ami lyet 
utol só éle té vel ma gá nak ön tu dat la nul vá lasz tott.

Mi u tán így az em ber cso port, a nem zet és a csa lád meg
van ha tá roz va, ezek a nagy lé nyek meg ad nak va la mit, amit 
a fi zi kai test sab lon já nak ne vez het nénk. Ez a fi zi kai test
al kal mas az em ber tu laj don sá ga i nak ki fe je zé sé re és az ál ta -
la meg in dí tott okok le dol go zá sá ra. Az új éter test, ennek
ha son má sa, egy elementál köz re mû kö dé sé vel épül fel az
anya méh ben, amely nél a Kar ma Ura i nak aka ra ta a moz ga -
tó erõ. 
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53  Õket em lí ti H.P. Blavatsky a Tit kos Ta ní tás ban. Õk a Lipikák, a
karmikus fel jegy zé sek örzõi, és azok, aki ket Mahárádzsák-nak
ne vez nek, akik a Lipikák ha tá ro za ta it dol goz zák ki a gya kor lat -
ban.



A fi zi kai test az éter test be mo le ku lá ról mo le ku lá ra pon -
to san és a sze rint épül meg, és itt a fi zi kai át örök lés az át -
adott anyag te kin te té ben sza ba don ér vé nye sül het. Ezen
kí vül a kör nye zet gon do la tai és szen ve dé lyei, kü lö nö sen a
foly ton je len le võ szü lõ ké be fo lyá sol ják a tes tet épí tõ ele-
ment álok mun ká ját, és így azok az egyé nek, akik kel a
most testetöltõ em ber a múlt ban kap cso lat ba ke rült, új föl -
di éle té nek fi zi kai kö rül mé nye i re be fo lyás sal vannak. 

Az új asztrális test már igen ko rán érint ke zés be jut az új 
éterikus test más sal. Ala ku lá sá ra je len té keny be fo lyás sal
van, és raj ta ke resz tül a men tá lis test is hat az ideg rend -
szer re, és elõ ké szí ti arra, hogy majd ön ki fe je zõ dé sé nek
szol gá lat kész esz kö ze lesz. Ez a be fo lyás, ami már a szü le -
tés elõt ti élet ben el kez dõ dik – így, ami kor egy gye rek
meg szü le tik, az agyá nak fel épí té se vissza tük rö zi men tá lis
és mo rá lis tu laj don sá ga i nak mér té két és egyen sú lyát – és a
szü le tés után is foly ta tó dik. Az agy nak és az ideg rend szer -
nek ez az ala kí tá sa és köl csön ha tá suk az asztrális és men tá -
lis test re a gyer mek kor he te dik évé ig tart, amely idõ pont-
ban az em ber és fi zi kai esz kö zei kö zött a kap cso lat tel jes sé
vá lik. Et tõl fog va azt mond hat juk, hogy in kább azo kon
ke resz tül, mint azo kon dolgozik. 

Ed dig a ko rig a Gon dol ko dó ön tu da ta in kább az aszt-
rális, mint a fi zi kai sí kon van, amit a kis gyer me kek nél
gyak ran fel lé põ pszi chi kai ké pes sé gek bi zo nyí ta nak. A
gyer me kek lát nak lát ha tat lan paj tá so kat, tün dé ri tá ja kat,
hal la nak olyan han go kat, ame lye ket az idõ seb bek nem
hal la nak, el ra ga dó és fi nom fan tá zia ké pe ket les nek el az
asztrális vi lág ból. Ezek a je len sé gek ál ta lá ban el tûn nek,
mi helyt a Gon dol ko dó fi zi kai esz kö zén át kezd te vé ke -
nyen dol goz ni, és az ad dig ál mo do zó gyer mek egész hét -
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köz na pi if jú vá vagy le ány ká vá lesz, sok szor nagy meg-
könnyeb bü lé sé re ag gó dó szü le ik nek, akik e „fur csa sá gok” 
va ló di okát nem ismerik. 

Az ilyen „fur csa sá gok nak” a leg több gyer mek nél van
leg alább va la mi gyön ge nyo ma. Azon ban ha mar meg ta -
nul ják, hogy kép ze le tük já té ka it és lá to má sa i kat el rejt sék
szü le ik elõl, akik nek e dol gok nem ro kon szen ve sek, mert
at tól fél nek, hogy ha ilyen his tó ri ák kal ho za kod nak elõ,
meg szid ják, vagy ami tõl a gyer mek még job ban fél, ki ne -
ve tik. Ha lát hat nák a szü lõk, hogy re zeg vissza gyer me kük 
agya a fi zi kai és asztrális be ha tá sok ki bo goz ha tat lan ke ve -
ré ké re, ame lye ket a gyer mek maga sem ké pes szét vá lasz ta -
ni, és ha tud nák, hogy a na gyon plasz ti kus fi a tal agyon
néha át ci ká zik egy-egy vil la nás még ma ga sabb vi lá gok ból
is, ben ne éte ri szép sé gû lá to mást, vagy hõ si es tett vá gyat
éb reszt, ak kor bi zo nyá ra fi gyel me seb bek és tü rel me seb -
ben vol ná nak a ki csi nyek za va ros fe cse gé se i vel szem ben.
Õk csu pán az ön tu da tuk elõtt el fu tó ké pe ket akar ják meg -
kap ni, meg tar ta ni, és a szo kat lan sza vak ne héz kes köz ve tí -
té sé vel kifejezésre juttatni.

Ha az új ra szü le tés rõl szó ló tant min den ki meg ér te né és
fel fog ná, a gyer mek kor meg sza ba dul na leg na gyobb ne -
héz sé gé tõl, a lé lek nem erõl köd ne se gít ség nél kül, hogy új
esz kö zei fö lött ural mat nyer jen, és leg sû rûbb tes té vel kap -
cso lat ba jus son anél kül, hogy el ve szí te né kap cso la tát fi no -
mabb tes te i vel, ame lyek a sû rûbb nek a ma guk fi no mabb
rez gé se it tud ják át ad ni.
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VIII. FEJEZET

ÚJRASZÜLETÉS
(Foly ta tás)

A tu dat nö vek võ fo ko za tai, ame lye ken a Gon dol ko dó a
há rom alsó vi lá gon töl tött éle tek hosszú so ro za tán át ha -
lad, vi lá go san ki dom bo rod nak. A sok élet nyil ván va ló
szük sé ges sé ge, ame lyek alatt eze ken a fo ko kon ke resz tül
kell ha lad nia, ha egyál ta lá ban fej lõd ni akar, a mé lyeb ben
gon dol ko dó kat két ség kí vül meg gyõ zi az új ra szü le tés va ló -
sá gá ról.

Az elsõ fok az, ame lyen a ta pasz ta la tok ér zé ki ek, az ér -
te lem hoz zá já ru lá sa csak an nak föl is me ré se, hogy bi zo -
nyos tár gyak kal való érint ke zést a gyö nyör ér ze te, más
tár gyak kal való érint ke zést pe dig a fáj da lom ér ze te kí sér.
Ezek a tár gyak men tá lis ké pe ket al kot nak, és ezek a kép ze -
tek ha ma ro san arra ösz tö nöz nek, hogy ke res sük azo kat a
tár gya kat, ame lyek a gyö nyör ér ze té vel kap cso la to sak. Eb -
ben mu tat koz nak az em lé ke zés és a men tá lis kez de mé nye -
zés elsõ nyo mai. A kül sõ vi lág nak ezt az elsõ nyers fel-
osz tá sát, amint már ki mu tat tuk, a már va la mi vel bo nyo -
lul tabb gon do lat kö ve ti, hogy a mennyi ség nek is van ha tá -
sa a gyö nyör re és a fáj da lom ra.

A fej lõ dés nek ezen a fo kán az em lé ke zés na gyon rö vid
éle tû, vagy más szó val, a men tá lis ké pek igen mú lé ko nyak. 
A múlt ból a jö võ re elõ re kö vet kez te tõ gon dol ko dás leg -
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kez det le ge sebb mód ja sem nyílt még meg a gyer mek ded
Gon dol ko dó elõtt, cse le ke de te it csu pán kí vül rõl, a kül vi -
lág ból jövõ ösz tön zé sek, vagy leg fel jebb ki elé gí tést kö ve -
te lõ vá gya i nak és szen ve dé lye i nek ösz tön zé sei ve ze tik.
Ah hoz, hogy eze ket azon nal ki elé gít se, min dent fél re dob,
bár mi lyen szük sé ges le gyen is jö ven dõ jó lét éhez. A pil la -
nat nyi kí ván ság le gyõz min den meg gon do lást. Az ilyen
emb ri o ná lis ál la pot ban levõ em be ri lel kek szá mos pél dá -
ját ta lál hat juk az út le írás ok ban. Min den ki, aki a leg ke vés -
bé fej lett vad em be rek ka rak te rét ta nul má nyoz za, és össze-
ha son lít ja a kö zöt tünk élõ át lag em be ré vel, be fog ja lát ni,
hogy a fej lõ dés hez bi zony sok életre van szükség.

Fe les le ges ki emel ni, hogy az er köl csi tu laj don sá gok
épp oly ke vés sé fej let tek, mint a men tá li sak, a jó és rossz
esz mé jét még nem tud ják fel fog ni. Tel je sen le he tet len a
jó nak vagy a rossz nak még egé szen ele mi fo gal mát is meg -
ér tet ni az egé szen fej let len ér te lem mel. A kel le mes szá má -
ra azo nos a jó val, amint azt a Dar win ál tal em lí tett auszt-
ráliai vad em ber is mert ese te is bi zo nyít ja. Éh ség tõl gyö -
tör ve meg öl te a leg kö ze leb bi élõ lényt, amely táp lá lé ká ul
szol gál ha tott, az pe dig vé let le nül ép pen a sa ját fe le sé ge
volt. Egy eu ró pai a sze mé re hány ta tet té nek el ve te mült-
ségét, de ez sem mi be nyo mást nem tett rá. Azt a szem re há -
nyást, hogy na gyon hely te len volt a fe le sé gét me gen nie,
úgy fog ta fel, hogy az ide gen ta lán rossz nak és emészt he -
tet len nek gon dol ja a ne jét. Ami kor a la ko ma be fe je zé se
után ba rát sá go san bö fög ve és mo so lyog va a ha sát si mo gat -
ta, az ügyet az zal az el is me rés sel tisz táz ta: „Óh, õ na gyon
fi nom volt”. Mér jük meg gon do lat ban az er köl csi tá vol sá -
got kö zöt te és As si si Szent Fe renc kö zött, és be fog juk lát -
ni, hogy vagy van a tes ti fej lõ dés hez ha son ló an lel ki
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fej lõ dés is, vagy pe dig a lé lek vi lá gá ban ál lan dó cso dák tör -
tén nek, egy más tól kü lön bö zõ te rem té si módok léteznek.

Két út van, ame lyen az em ber az emb ri o ná lis el me ál la -
pot ból las san ként ki emel ked het. Vagy köz vet le nül a fej lõ -
dés ben nála sok kal elõbb re ha ladt em be rek ve ze tik és
irá nyít ják, vagy pe dig las san, min den ide gen se gít ség nél -
kül, maga ha lad elõ re. Ez utób bi szám ta lan év ez re den át
tar tó ván dor lást je len te ne, mert ha a ha la dást pél da és ne -
ve lés nél kül, csu pán a kül sõ dol gok vál to zó be fo lyá sá ra és
más, ép pen olyan fej let len em be rek kel való súr ló dá sok ra
bíz nánk, a bel sõ ener gi ák csak na gyon las san éb red né nek
fel. 

A tény azon ban az, hogy az em ber a köz vet len sza bá -
lyok, a pél dák és a rá kényszerített fe gye lem út ján fej lõ -
dött. Már lát tuk, hogy ami kor az át lag em be rek zöme be-
fo gad ta az is te ni szik rát, amely a Gon dol ko dót lét re hoz ta,
né há nyan az Elme Fi a i nak na gyobb jai kö zül, mint ta ní tók 
öl töt tek tes tet, a ki seb bek nek egész sora pe dig, akik kü -
lön bö zõ fej lõ dé si fo ko kon áll tak, mint az em be ri ség elõ re -
tö rõ ára da tá nak elsõ hul lá mai tes te sül tek meg. 

Õk ural kod tak a ke vés bé fej let te ken, és a nagy ta ní tók
jó té kony ve ze té se mel lett a he lyes élet ele mi sza bá lya i nak
való kény sze rû en ge del mes ség si et tet te az emb ri o ná lis lel -
kek ér tel mi és er köl csi ké pes sé ge i nek fej lõ dé sét. El te kint -
ve min den egyéb adat tól, a rég le tûnt ci vi li zá ci ók gi gá szi
ma rad vá nyai, ame lyek nagy mér nö ki tu dás ra és az ak ko ri
gyer mek em be ri ség ké pes sé ge it messze meg ha la dó in tel -
lek tu á lis kon cep ci ók ra mu tat nak, elég gé bi zo nyít ják,
hogy ak kor a Föl dön olyan ér tel mes em be rek is él tek, akik 
ké pe sek vol tak na gyot ter vez ni és na gyot keresztülvinni.
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Kö ves sük most to vább a tu dat fej lõ dé sé nek elsõ fo ko za -
tát. Az ér zés volt ál lan dó an úr az ér te lem fe lett, és az elsõ
men tá lis erõ fe szí té se ket a vágy kel tet te fel. Ez bír ta rá az
em bert las san és ne héz ke sen az elõ re lá tás ra, a ter ve zés re.
Fel is mer te, hogy bi zo nyos men tá lis ké pek ha tá ro zott kap -
cso lat ban áll nak egy más sal, és ha az egyik meg je le nik, a
má sik meg je le né se is be kö vet ke zik, és vál to zat la nul min -
dig an nak a nyo mát kö ve ti. Kez dett kö vet kez te té se ket le -
von ni, és ezek alap ján cse le ked ni, ez pe dig már nagy
ha la dás. És egy re in kább ha bo zott en ged ni vá gyai he ves
be fo lyá sá nak, mi vel újra meg újra rá jött, hogy ki elé gí té -
sük em lé ke el mé jé ben a rá kö vet ke zõ szen ve dé sek meg tör -
tén té vel van összekötve. 

Ezt a ha tást még in kább si et tet te az élõ szó val kö zölt
tör vé nyek nyo má sa. Meg til tot ták neki bi zo nyos vá gyak
ki elé gí té sét, és tud tá ra ad ták, hogy az en ge det len sé get
szen ve dé sek fog ják kö vet ni. Ha a gyö nyört nyúj tó tár gyat
meg ra gad ta, és ta pasz tal ta, hogy a gyö nyör re fáj da lom kö -
vet ke zett, a tör vény be tel je sült ál lí tá sa sok kal erõ sebb be -
nyo mást tett ér tel mé re, mint ha ugyan az a do log váratla-
nul, te hát rá néz ve mint egy vé let le nül lé pett vol na fel. Így
az em lé ke zés és a vágy ál lan dó harc ban állt egy más sal, és
ez a harc élén kebb te vé keny ség re ösz tö nöz te az ér tel mét,
sõt már a má so dik nagy fo ko zat ba való át me ne tet is je-
lezte.

Itt már az aka rat csírája kez dett mu tat koz ni. A vágy és
az aka rat ve ze ti az em ber cse le ke de te it, sõt az aka ra tot úgy
ha tá roz zák meg, hogy az a vágy, amely a vá gyak har cá ból
gyõ ze del me sen ke rül ki. Ez azon ban nyers és fe lü le tes fel -
fo gás, és sem mit sem ma gya ráz meg. A vágy a Gon dol ko dó 
ki fe lé ára dó ener gi á ja, amely nek irá nyát a kül sõ tár gyak
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von zá sa ha tá roz za meg. Az aka rat a Gon dol ko dó ki fe lé
áram ló ener gi á ja, amely irá nyát az ér te lem nek a múlt ta -
pasz ta la ta i ból le vont kö vet kez te té sei, vagy pe dig a Gon -
dol ko dó sa ját, köz vet len in tu í ci ó ja ha tá roz zák meg. Más
sza vak kal: a vágy kí vül rõl, az aka rat be lül rõl van irá nyít -
va. Fej lõ dé se kez de tén az em be ren vá gyai telj ha ta lom mal
ural kod nak, ide-oda ûzik; fej lõ dé se kö ze pén a vágy és az
aka rat ál lan dó össze üt kö zés ben van, és a gyõ ze lem majd
erre, majd arra az ol dal ra haj lik. Fej lõ dé se vé gén a vágy
tel je sen el hal, az aka rat két ség be von ha tat la nul és el len ál -
lás nélkül uralkodik.

Mind ad dig, amíg a gon dol ko dó még nem elég gé fej lett
ah hoz, hogy köz vet le nül lás son, az aka ra tot ér te lem ál tal
ve ze ti, és mi vel az csak men tá lis ké pek kész le té bõl – ta -
pasz ta la ta i ból – tud kö vet kez te té se ket le von ni, ez a kész let 
pe dig kor lá to zott, az aka rat pa ran csá ból ál lan dó an té ves
cse le ke de tek tör tén nek. A té ves cse le ke de tek bõl fo lyó
szenvedés azon ban nö ve li a men tá lis ké pek kész le tét, és
ilyen mó don az ér te lem nek na gyobb kész le tet gyûjt,
amely bõl kö vet kez te té se ket von hat le. Így ha lad a Gon -
dol ko dó, és szü le tik a bölcsesség.

A vágy gyak ran össze ve gyül az aka rat tal, ami olyan,
mint ha be lül rõl vol na irá nyít va. Azt a va ló ság ban az al -
sóbb ter mé szet nek olyan dol gok iránt ér zett kí ván sá ga
élesz ti, amely tõl ki elé gü lést vár. A ket tõ kö zöt ti nyílt küz -
de lem he lyett az al sóbb ter mé szet csön de sen be lé szü rem -
ke dik a fel sõbb fo lyá sá ba és el té rí ti út já ból. Nyílt csa tá ban
le gyõ zet ve a sze mé lyi ség vá gyai össze es kü vést szõ nek le -
gyõ zõ jük el len, és gyak ran csel lel gyõz nek ott, ahol erõ -
szak kal nem bol do gul nak. E má so dik nagy fej lõ dé si fok
egész tar ta ma alatt, amely ben az al sóbb ér te lem ké pes sé gei 
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van nak tel jes fej lõ dés ben, a küz de lem nor má lis ál la pot:
küz de lem az ér ze tek ural ma és az ér te lem uralma között.

Az em be ri fej lõ dés so rán azt a prob lé mát kell meg ol da -
nunk, hogy ezt a küz del met vé gig kell har col nunk, de
egyút tal az aka rat sza bad sá gát is meg kell õriz nünk, hogy
az aka ra tot vál to zat la nul a leg jobb ra irá nyít suk, de egyút -
tal a leg jobb ki vá lasz tá sa ránk le gyen bíz va. A leg job bat
kell vá lasz ta ni, azon ban be lül rõl jövõ aka rás ból, amely az
elõ re el ren delt szük ség sze rû ség tel jes bi zo nyos sá gá val je -
lent ke zik. A kény sze rí tõ tör vény bi zo nyos sá gá nak ab ból a 
szám ta lan aka rat ból kell ered nie, ame lyek mind egyi ké nek 
meg volt a le he tõ sé ge, hogy sa ját me ne tét irá nyít sa. En nek
a prob lé má nak meg ol dá sa egy sze rû, ha is mer jük, bár az el -
lent mon dás elsõ te kin tet re meg old ha tat lan nal lát szik. En -
ged jünk az em ber nek cse le ke de te i ben sza bad elhatáro-
zást, úgy azon ban, hogy min den cse lek vés ki ke rül he tet len 
kö vet kez ményt von jon maga után. En ged jük õt a vá gyak
tár gya i nak kö ze pet te sza ba don jár ni-kel ni, és azt vá lasz ta -
ni, amit akar, kap ja meg azon ban en nek a vá lasz tás nak
összes kö vet kez mé nyét is, akár kel le mes akár fáj dal mas.
Egy szer re csak ön ként vissza uta sít ja majd azo kat, ame -
lyek vé gül is fáj dal mat ered mé nyez nek, nem kí ván ko zik
töb bé utá nuk, ha tel je sen ki ta pasz tal ta, hogy vég ered -
mény ben mindig bánatot okoznak. 

Hadd igye kez zen meg tar ta ni a gyö nyört, el ke rül ni a
fáj dal mat. Ott fog õr köd ni a tör vény kö vei kö zött, és a lec -
ke mind ad dig is mét lõd ni fog, amíg szük sé ge van rá. Az új -
ra szü le tés annyi élet tel szol gál, amennyi ben még a leg-
lus tább ta nu ló is meg ta nul ja lec ké jét. Las san ki hal nak a
vá gyak az olyan dol gok után, ame lyek szen ve dés sel jár -
nak, és mi kor ezek von zó va rá zsuk kal is mét kí nál koz nak,
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vissza uta sít ja azo kat, nem kény szer bõl, ha nem sza bad vá -
lasz tás ból. 

Már nem kí vá na to sak töb bé, ere jü ket el vesz tet ték. És
így megy ez egyik do log gal a má sik után. A sza bad vá lasz -
tás mind in kább a tör vény hez iga zo dik. „Sok a té vely gé sek
útja: az igaz ság útja egy.” Ha egy szer a té vely gé sek min den
út ját be jár tuk, ha egy szer mind egyi ken fel fe dez tük, hogy
csak szen ve dés hez ve zet, ak kor ha bo zás nél kül az igaz ság
ös vé nyét fog juk vá lasz ta ni, mert ak kor már tu dás ra tá -
maszkodunk. A ter mé szet al sóbb bi ro dal ma i ban min den
har mó ni á ban, tör vény sze rû en fo lyik le, az em be rek vi lá ga
azon ban az el len té tes aka ra tok ká o sza, ame lyek a tör vény
el len har col nak, fel lá zad nak, de egy szer majd ne me sebb
egyet ér tés fej lõ dik eb bõl, az ön ként vál lalt en ge del mes ség
har mó ni á ja. Ez az en ge del mes ség, mi vel ön kén tes, mi vel
tu dá son és az en ge det len ség kö vet kez mé nye i re való em lé -
ke zé sen ala pul, ál lan dó és sem mi fé le kí sér tés fél re nem ve -
zet he ti. Ha tu dat lan és ta pasz ta lat lan ma rad na az em ber,
min dig fenn áll na a bu kás ve szé lye: de egy Is ten dön té se,
aki ta pasz ta lat ból is me ri a jót és a rosszat, örök ké fe lül -
emel ke dett a vál to zás le he tõ sé gén.

Az er kölcs bi ro dal má ban az aka ra tot ál ta lá ban lel ki is -
me ret nek ne ve zik, és itt ugyan azok nak a ne héz sé gek nek
van alá vet ve, mint más te vé keny sé gi kö re i ben. Amed dig
olyan cse le ke de tek rõl van szó, ame lyek újra meg újra meg -
is mét lõd tek, és ame lyek kö vet kez mé nye i vel az ér te lem
vagy a Gon dol ko dó maga tisz tá ban van, ad dig a lel ki is me -
ret gyor san és ha tá ro zot tan be szél. Ha azon ban szo kat lan
prob lé mák lép nek fel, ame lyek nek ha tá sa i ról a ta pasz ta lat
hall gat, a lel ki is me ret nem tud bi zo nyos ság gal meg szó lal -
ni, csak ha bo zó fe le le tet kap az ér te lem tõl, mert az csak bi -
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zony ta lan kö vet kez te tést tud le von ni. A Gon dol ko dó
pe dig szin tén nem tud szól ni, a ta pasz ta la tai a fel me rült
kö rül mé nye ket nem foglalják magukba. 

Ezért dönt a lel ki is me ret gyak ran hely te le nül, va gyis az 
aka rat, az ér te lem tõl és az in tu í ci ó tól ka pott vi lá gos út mu -
ta tást nél kü löz ve té ve sen irá nyít ja a cse lek vést. Nem sza -
bad fi gyel men kí vül hagy ni azo kat a be fo lyá so kat sem,
ame lyek kí vül rõl, má sok tól, ba rá ta ink tól, csa lá dunk tól, a
köz vé le mény tõl, a nem zet tõl ere dõ gon do lat for mák ál tal
be fo lyá sol ják az el mét. Ezek kö rül ve szik és át hat ják sa ját
at mosz fé rá juk kal, el tor zít ják a dol go kat, és vi szony la ta i -
kat tel je sen meg vál toz tat ják. Ilyen be fo lyá sok nyo má sa
alatt az ér te lem sok szor nem ítél nyu god tan sa ját ta pasz ta -
la tai alap ján, ha nem ha mi san kö vet kez tet, mi vel az anya -
got el tor zí tó köz ve tí tés útján figyeli meg.

A mo rá lis ké pes sé gek fej lõ dé sét igen nagy mér ték ben az 
ér zel mek ösz tön zik, ame lyek a Gon dol ko dó gyer mek ko -
rá ban még egé szen ál la ti ak és ön zõk. Az er köl csi ség tör vé -
nye it a fel vi lá go sult ér te lem ál la pít ja meg, amely meg-
is me ri a ter mé szet tör vé nye it, és az em be ri ma ga tar tást
össz hang ba hoz za az is te ni aka rat tal. 

A kész ség azon ban, hogy en nek a tör vény nek kül sõ
kény szer nél kül en ge del mes ked jen, a sze re tet ben gyö ke -
re zik, az em ber rej tett is ten sé gé ben, amely arra tö rek szik,
hogy ki árad jon, és ma gát má sok nak át ad ja. A gyer mek ded
Gon dol ko dó er köl csös sé ge ak kor kez dõ dik, ami kor fe le -
sé gé hez, gyer me ké hez vagy ba rát já hoz fû zõ dõ sze re te te
arra in dít ja, hogy a sze re tett lény nek va la mi lyen szol gá la -
tot te gyen, nem is gon dol va arra, hogy ez zel õ maga is
nyer het. Ez a leg el sõ gyõ ze lem az al sóbb ter mé sze ten,
amely nek tel jes le igá zá sa már a be fe je zett er köl csi tö ké le -
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tes sé get je len ti. Ezért olyan fon tos, hogy ki ne öl jük, vagy
ne is igye kez zünk gyen gí te ni az ér zel me ket, amint az az
ok kul tiz mus ala cso nyabb for má i ban sok szor tör tén ni szo -
kott, mert ezek az ér zel mek, ha még oly tisz tá ta la nok és
dur vák is, min dig meg ad ják az er köl csi to vább fej lõ dés le -
he tõ sé gét, amely bõl a hi deg szí vû és el szi ge tel ten élõ em -
ber ki zár ja ma gát. Könnyebb a sze re te tet meg tisz tí ta ni,
mint meg te rem te ni. Ezért áll nak a „bû nö sök” a nagy Ta -
ní tó sze rint kö ze lebb a mennyek or szá gá hoz, mint a fa ri -
ze u sok és az írástudók.

A tu dat har ma dik nagy fej lõ dé si foka a ma ga sabb ér tel -
mi erõk ki fej lesz té se. Az ér te lem nem fog lal ko zik már csu -
pán az ér zé ke lés út ján nyert men tá lis ké pek kel, nem
el mél ke dik a tisz tán konk rét dol go kon, és már nem tö rõ -
dik csu pán azok kal az is mer te tõ je lek kel, ame lyek õket
egy más tól meg kü lön böz te tik. Mi u tán a Gon dol ko dó meg -
ta nul ta kü lön bö zõ sé ge ik alap ján vi lá go san meg kü lön böz -
tet ni egy más tól a tár gya kat, most már kez di azo kat olyan
is mer te tõ vo ná suk sze rint cso por to sí ta ni, ame lyek az
egyéb ként kü lön bö zõ dol gok egy bi zo nyos szá má ban fel -
lép nek, és ezek ré vén hoz za õket egy más sal kapcsolatba. 

Ki ra gad ja a kö zös jel lem zõt, és min dent, ami ben meg -
van, el kü lö nít a töb bi tõl, ami ben nincs meg. Ezen a mó -
don ki fej lesz ti az azo nos ság fel is me ré sé nek ké pes sé gét a
kü lönb sé gek kö ze pet te: ez az elsõ lé pés a „sok” alap ját ké -
pe zõ „egy” ké sõbb el jö ven dõ fel is me ré se felé. Ilyen mó -
don osz tá lyoz maga kö rül min dent, ki fej lesz ti a szin té zis
ké pes sé gét, meg ta nul össze ál lí ta ni és szét bon ta ni. Majd
még egy lé pést tesz: a kö zös tu laj don sá got esz me ként fog ja 
fel, el te kint ve min den tárgy tól, amely ben a tu laj don ság
mu tat ko zik. A konk rét tárgy ké pé nél magasabbrendû
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men tá lis ké pet al kot, egy olyan fo ga lom ké pét, amely nek a 
for ma vi lá ga i ban nincs tény le ges léte, a men tá lis vi lág ma -
ga sabb ré gi ó i ban azon ban lé te zik, és a Gon dol ko dó nak a
gon dol ko zás hoz anyagot szolgáltat. 

Az al sóbb elme az ész ál tal emel ke dik fel eh hez az
abszt rakt fo ga lom hoz, és ez az õ leg ma ga sabb szár nya lá sa,
mert érin ti a for ma nél kü li vi lág kü szö bét, és ho má lyo san
meg pil lant ja azt, ami ezen túl fek szik. A Gon dol ko dó lát ja
azo kat az esz mé ket, fo lya ma to san kö zöt tük él, és ha egy -
szer az el vont gon dol ko dás ké pes sé gét ki fej lesz tet te és
gya ko rol ja, ak kor kezd sa ját vi lá gá ban mû köd ni, sa ját
szfé rá já ban ele ve nen te vé keny ked ni. 

Az ilyen em ber ke ve set tö rõ dik az ér zé kek éle té vel, ke -
ve set a kül sõ meg fi gye lés sel vagy a kül sõ dol gok men tá lis
ké pé nek fi gye lem be vé te lé vel. Erõi be fe lé irá nyul nak,
nem árad nak ki fe lé ki elé gü lés ke re sé se vé gett. Bé ké sen él
ma gá ban a fi lo zó fia prob lé má i val, a gon do lat és az élet mé -
lyebb ol da la i val fog lal ko zik. In kább az okok meg ér té sé re
tö rek szik, sem mint hogy a ha tá sok kal tö rõd ne. És mind -
job ban kö ze le dik az „Egy” meg is me ré sé hez, ami a kül sõ
ter mé szet kü lön fé le ség ének alapja.

A tu dat ne gye dik fej lõ dé si fo kán meg pil lant ja az
„Egyet”, az ér te lem ál tal emelt kor lá tok át lé pé se után ki -
szé le se dik, hogy az egész vi lá got át ölel je. Min den dol got
ön ma gá ban lát, mint ön ma ga ré szét, ön ma gát pe dig a
Logosz egy su ga rá nak, és en nél fog va a Logosszal egy nek.
Hol van ak kor a Gon dol ko dó? Tu dat tá vált, és bár a szel le -
mi lé lek min den alsó tes tét ked ve sze rint hasz nál hat ja,
még sincs töb bé hasz ná la tuk ra kor lá toz va, mert tel jes és
tu da tos éle té hez töb bé nem ok vet len szük sé ge sek. Ek kor
túl van az új ra szü le tés kény sze rén – az em ber le gyõz te a
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ha lált, és va ló ban el ér te a hal ha tat lan sá got. „Is ten temp lo -
má nak osz lo pá vá lett, és nem hagy ja el azt soha többé.”

Ku ta tá sa ink ide vo nat ko zó ré szé nek tel jes sé té te lé hez
szük sé ges, hogy meg ért sük a tu dat esz kö ze i nek fo ko za tos
meg ele ve ní té sét, a fo lya ma tot, amint az em be ri lé lek har -
mo ni kus mû sze re i ként egy más után mû köd ni kez de nek.

Lát tuk, hogy a Gon dol ko dó kü lön éle té nek kez de té tõl
fog va men tá lis, asztrális, éterikus és sûrû fi zi kai bur ko kat
vett fel. Ezek ké pe zik azt az esz közt, amely ál tal éle te ki fe -
lé re zeg, mond hat nánk a tu dat híd ját, ame lyen át a Gon -
dol ko dó tól ki in du ló min den im pul zus a sûrû fi zi kai test-
hez ér és vi szont, a kül vi lág ból jövõ min den ösz tön zés el -
éri a Gon dol ko dót. Az egyes tes tek nek, mint egy össze füg -
gõ egész egy-egy ré szé nek mû kö dé se azon ban na gyon
kü lön bö zik at tól a faj ta meg ele ve ní té sük tõl, amely nek cél -
ja, hogy egy más tól füg get le nül kü lön-kü lön szol gál jon a
tu dat esz kö zé ül. Ez zel a fo lya mat tal fo gunk most fog lal-
kozni.

A leg al sóbb esz köz, a sûrû fi zi kai test az elsõ, ame lyet
ké pes sé kell ten ni a har mo ni kus mû kö dés re. Az agyat és
az ideg rend szert gon do san ki kell ké pez ni, és ér zé kennyé,
fo gé konnyá kell ten ni a rez gé sek min den olyan faj tá já ra,
amely rez gé si ké pes sé gé nek ská lá ján be lül van. Ez a ská la
a ko rai ál la po tok ban, amíg a fi zi kai test az anyag dur vább
faj tá já ból van, rend kí vül szûk re sza bott, és az ér te lem fi zi -
kai szer ve csak a leg las súbb rez gé sek re ké pes vá la szol ni. 

Sok kal gyor sab ban fe lel ez zel szem ben – ami ter mé sze -
tes is – a kül vi lág ból jövõ olyan in ge rek re, ame lye ket a
hoz zá ha son ló anya gú dol gok okoz nak. A tu dat esz kö zé vé
való fej lõ dé se ab ban áll, hogy meg ta nul vá la szol ni a be lül -
rõl jövõ rez gé sek re. En nek a fej lõ dés nek gyor sa sá ga pe dig
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a fel sõbb és az al sóbb ter mé szet együtt mû kö dé sé tõl függ,
at tól, hogy az al sóbb ter mé szet a fel sõbb nek, mint bel sõ
pa ran cso ló já nak alá ren de li-e magát. 

Ha sok-sok élet pe ri ó dus után az al sóbb ter mé szet elõtt
de ren ge ni kezd an nak tu da ta, hogy õ csak a lé le kért lé te -
zik, hogy egész ér té ke at tól a se gít ség tõl függ, ame lyet a lé -
lek nek adni tud, hogy a hal ha tat lan sá got csak az ál tal
tud ja el ér ni, ha tel je sen fel ol dó dik a lé lek szol gá la tá ban,
ak kor a fej lõ dé se óri á si lép tek kel fog elõ re ha lad ni. Ez idõ -
pont elõtt csak ön tu dat lan fej lõ dés rõl le het szó. Kez det -
ben az élet nek egyet len cél ja az al sóbb ter mé szet kielégí-
tése volt, és ha ez a Gon dol ko dó ener gi á já nak élet rekel té -
sé hez szük sé ges elõ ké szí tõ fo ko zat is, még sem irá nyul
közvetlenül arra, hogy a tes tet a tu dat esz kö zé vé te gye. A
köz vet len rá ha tás ak kor kez dõ dik, mi kor éle té nek kö zép -
pont ját a men tá lis test be te szi át, és mi kor a gon do lat kezd
az ér zé sen uralkodni. 

A men tá lis erõk gya kor lá sa ha tás sal van az agy ra és az
ideg rend szer re. A dur vább anya go kat las san ként ki ûzi, és
azok he lyet ad nak a fi no mab bak nak, ame lyek a rá juk irá -
nyí tott gon do lat rez gé sek kel együtt ké pe sek re zeg ni. Az
agy össze té te le fi no mo dik, mind bo nyo lul tab bá váló te -
ker vé nyei foly tán fe lü le te al kal mas sá vá lik az olyan ideg -
anyag szá má ra, amely a gon do lat rez gé sek re vá la szol ni
tud. Az ideg rend szer egyen sú lya mind ér zé ke nyeb bé, fo -
gé ko nyab bá vá lik, mind élén keb ben vá la szol a men tá lis
te vé keny ség min den rez ze né sé re. És ha az tán egy szer el ér -
ke zett an nak fen tebb em lí tett fel is me ré se, hogy funk ci ó ja
az, hogy a lé lek esz kö ze le gyen, ak kor be kö vet ke zik a
tény le ges együtt mû kö dés a funk ció fo ga na to sí tá sá ra. A
sze mé lyi ség kez di ma gát fe gyel mez ni és a hal ha tat lan in -
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di vi duum ál lan dó ér de ke it sa ját mú lé kony ki elé gí té sei
fölé helyezni. 

Az ed dig ala csony él ve ze tek haj szo lá sá ra for dí tott idõt
most men tá lis erõ i nek fej lesz té sé re szen te li. Nap ról nap ra
sza kít idõt ko moly ta nul má nyok ra, agyát örö mest veti alá
an nak, hogy kül sõ in ge rek he lyett bel sõ ket fog jon fel, gya -
kor la tot sze rez a kö vet ke ze tes gon dol ko dás ban és meg ta -
nul le mon da ni ar ról, hogy ko ráb bi be nyo má sai ál tal elõ-
hí vott ha szon ta lan, össze füg gés te len ké pe it új ból fel fris -
sít se. Az agy meg ta nul csend ben ma rad ni, ha urá nak nincs 
rá szük sé ge, csak vá la szol a rez gé sek re, de maga nem idé zi
azo kat elõ. (Egyik is mer te tõ je le an nak, hogy e pon tot el ér -
te, az, hogy al vás ide jén az agy önál ló te vé keny sé gé bõl
adó dó, össze vissza ku szált, tö re dé kes ké pek meg szûn nek.
Mi helyt az agy el len õr zés alá ke rül, az ilyen álom igen rit -
ka.) Majd az agy ré szé re szük sé ges fi zi kai táp lá lék anya gát
kell gon do san meg vá lo gat ni. Az em ber ab ba hagy ja a dur -
vább anya gú táp lá lék fel vé tel ét, ami lyen pél dá ul az ál la ti
hús és vér, vagy az al ko hol, tisz ta táp lá lék ból tisz tább tes -
tet épít fel. Las san ként nem lesz töb bé olyan anyag a tes té -
ben, amely ké pes len ne az ala cso nyabb faj tá jú rez gé sek re
fe lel ni. A fi zi kai test ilyen mó don mind tö ké le te sebb esz -
kö ze lesz a tu dat nak, ké pes a gon do lat leg hal kabb rez dü lé -
se i re is re a gál ni, és a Gon dol ko dó ál tal kiküldött rezgé-
seket megérezni. 

Az éter test szer ke ze te olyan szo ro san össze függ a fi zi kai 
test szer ke ze té vel, hogy tel je sen fe les le ges tisz tu lá sát, fej -
lesz té sét kü lön ta nul má nyoz nunk. Nor má lis ren del te té se
nem az, hogy az ön tu dat kü lön esz kö ze le gyen, ha nem
hogy sûrû tár sá val egyi de jû leg és kö zö sen mun kál kod jon.
Ha at tól el vá lik, akár sze ren csét len ség, akár ha lál kö vet -
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kez té ben, csak gyen gén vá la szol a be lül rõl jövõ rez gé sek -
re. Fel ada ta vol ta kép pen nem az, hogy a men tá lis tu dat
esz kö zé ül szol gál jon, ha nem hogy a spe ci a li zált élet erõ, a
prána hor do zó ja le gyen, és el tá vo lo dá sa a sû rûbb ré szek -
tõl, ame lyek nek az élet erõt szál lít ja, za va ró és hátrányos.

A tu dat má so dik esz kö ze, ame lyet fej lesz te ni kell, az
asztrális test. Már lát tuk, mi lyen vál to zá so kon megy ke -
resz tül, amíg a mû kö dés hez szük sé ges szer ve zett sé get el -
éri. Amint jól meg szer ve zõ dött a tu dat, amely ad dig ben-
ne, mint egy be le zár va mû kö dött, ha al vás kor el hagy ta a fi -
zi kai tes tet és az asztrális vi lág ban kó bo rolt, nem csak az
ún. álom-ön tu da tot ké pe zõ asztrális tár gyak ról sze rez im -
már ál ta la be nyo má so kat, ha nem kez di ér zék szer vei ál tal
ész lel ni az asztrális tár gya kat, va gyis kez di a ka pott be nyo -
má so kat az õket oko zó tár gyak hoz kap csol ni. Ezek a be -
nyo má sok ele in te za va ro sak, épp oly za va ro sak, mint az
ész le le tek, ame lye ket az ér te lem az új fi zi kai gyer mek test -
tel sze rez ni szo kott, te hát épp úgy, mint min den más eset -
ben, a ta pasz ta lat tal kell he lyes bí te ni azo kat. A Gon dol-
kodónak las san ként fel kell fe dez nie min den új ké pes sé -
get, ame lyet fi no mabb esz kö ze ré vén hasz nál ni kezd, és
amely ál tal az asztrális ele me ken ural kod ni és az asztrális
ve szé lyek el len vé de kez ni tud. Nem áll tá mo ga tás nél kül
és el ha gya tot tan eb ben az új vi lág ban, ha nem se gít sé get,
ta ní tást és – míg sa ját ma gát vé de ni nem tud ja – vé del met
is kap olya nok tól, akik az asztrális vi lág ban már nála job -
ban tud nak tá jé ko zód ni. A tu dat új esz kö ze las san ként tel -
je sen el len õr zé se alá ke rül, és az élet az asztrális vi lág ban
épp oly ter mé sze tes és is me rõs lesz, mint a fi zi kai élet.

A tu dat har ma dik esz kö zét, a men tá lis tes tet, na gyon
rit kán le het va la mely ta ní tó köz vet len ok ta tá sa nél kül
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önál ló te vé keny ség re éb resz te ni. Te vé keny sé ge az em be ri
fej lõ dés je len le gi fo kán a ta nít vá nyi élet tel függ össze54.
Amint már lát tuk, azért, hogy kü lön vál va a men tá lis vi lág -
ban te vé keny ked hes sen55, át ren de zõ dik, és itt is ta pasz ta -
lat ra és gya kor lat ra van szük ség, mi e lõtt tu laj do no sá nak
tel jes irá nyí tá sa alá ke rül ne.

Van egy tény, ami a tu dat mind há rom esz kö zé nél fel -
lép, ami azon ban a fi no mabb tes tek nél könnyeb ben té ve -
dés be ejt het, mint a sûrû test nél, mi vel azok nál rend-
sze rint el fe led ke zünk e tény rõl, a fi zi ka i nál pe dig annyi ra
nyil ván va ló, hogy foly ton szem elõtt van. Ez a tény az,
hogy mind egyi kük fej lõ dés nek van alá vet ve, és fej lõ dé sük
ha la dá sá val nõ ké pes sé gük is a rez gé sek fel fo gá sá ra és
vissza adá sá ra. Mennyi vel több színt lát a gya kor lott szem,
mint a gya kor lat lan. Hány fél han got hall a gya kor lott fül,
ahol a gya kor lat lan csak az alap han go kat hall ja. A fi zi kai
ér zé kek nö vek võ éles sé gé vel a vi lág mind né pe seb bé vá lik, 
és ahol a föld mû ves csak a ba ráz dát és az ekét ve szi ész re,
ott a mû velt em ber meg lát ja a sö vény vi rá ga it, a rez gõ -
nyár fát, meg hall ja a pa csir ta gyö nyö rû da lát és kis szár -
nyak sur ra ná sát a kö ze li er dõ ben. Ész re ve szi a nyúl il la-
nását, a bükk fa ága in ját sza do zó mó ku so kat, az er dei ál la -
tok ke cses moz du la ta it, a fel hõs ég bolt vál to zó va rá zsát, a
dom bo kon ker ge tõ zõ fé nye ket és ár nya kat, meg ér zi az
erdõ és a mezõ édes il la tát. Pe dig mind ket tõ nek van sze -
me, van agya, de mennyi re kü lön bö zik meg fi gye lõ ké pes -
sé ge, mennyi re kü lön bö zik te het sé ge a be nyo má sok fel-
vé te lé hez! 
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Ugyan ez áll a töb bi vi lág ra is. Ami kor az asztrális és a
men tá lis test a tu dat önál ló esz kö ze ként kezd te vé keny -
ked ni, fel fo gó ké pes ség ük – mond hat ni – kez det le ge sebb
fo kon van, és az asztrális és men tá lis vi lág sa já tos, futó je -
len sé ge i nek csu pán egyes tö re dé kei tud nak hoz zá juk fér -
ni. Nem so ká ra azon ban gyors fej lõ dés nek in dul nak, mind 
töb bet ölel nek fel, és kör nye ze tük rõl mind pon to sabb ké -
pet nyúj ta nak a tu dat nak. Ne fe lejt sük el soha, hogy is me -
re te ink ha tá ra nem je len ti a ter mé sze ti erõk ha tá rát is, és
hogy az asztrális, men tá lis, sõt a fi zi kai vi lág ban is még
csak gyer me kek va gyunk. A ha bok ból ki ve tett né hány
kagy lócs kát sze de get jük, mi a latt az óce án rej tett kin csei
felkutatlanul fek sze nek a mély ség ben.

A ka u zá lis test nek, mint a tu dat esz kö zé nek éle dé se kö -
ve ti a men tá lis test éle dé sét, an nak meg fe le lõ en, és az ön -
tu dat még cso dá la to sabb ál la po tát nyit ja meg, amely visz-
szafelé a vég te len múlt ra, elõ re pe dig a jövõ egész bi ro dal -
má ra ki ter jesz ke dik. A Gon dol ko dó most már nem csak
sa ját múlt já ra em lék szik vissza, és fej lõ dé sét nem csak test -
ben töl tött és tes ten kí vü li éle te i nek egész so rán át ké pes
meg fi gyel ni, ha nem át te kint he ti a Föld tör té nel mi múlt -
ját is, ami lyen messze csak akar ja. Ku tat hat ja a vi lág tör té -
ne lem fon tos ta nul sá ga it, a rej tett tör vé nye ket, ame lyek a
fej lõ dést ve ze tik, és ta nul má nyoz hat ja az élet nek a ter mé -
szet be rej tett mély titkait. 

Eb ben a fen sé ges kön tös ben a tu dat el éri az el fá tyo lo -
zott Iziszt, föl leb bent he ti le om ló fáty lá nak egyik sar kát,
ott már sze mé be néz het anél kül, hogy vil lám ló fé nyé tõl
meg va kul na, a be lõ le ára dó su ga rak ban a vi lág szen ve dé -
se i nek okát és vé gét rész vét tel jes szív vel tud ja el ol vas ni,
ame lyet nem fa csar töb bé gyó gyít ha tat lan fáj da lom. Erõ,
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nyu ga lom és böl cses ség árad abba, aki a ka u zá lis tes tet
hasz nál ja a tu dat esz kö zé ül, és nyi tott szem mel szem lé li a
Jó Tör vény fenségét.

Ami kor pe dig a buddhikus test is a tu dat köz vet len esz -
kö zé vé lesz, az em ber a „nem-kü lön lét” bol dog sá gát éri el,
és tel jes, ele ven va ló sá gá ban is me ri fel, hogy min den nel és 
min den ki vel egy. A tu dat ural ko dó ele me a ka u zá lis test -
ben a tu dás és vé gül a böl cses ség, a buddhikus test ben pe -
dig a fõ elem a bol dog ság és a sze re tet. 

Az el sõt leg in kább a böl cses ség de rû je jel lem zi, a má so -
di kat pe dig a be lõ le ki fogy ha tat la nul ára dó, gyön géd rész -
vét. Ha az tán eh hez még az atma mû kö dé sét jel lem zõ
hig gadt is te ni erõ is já rul, az em be ri ség el nyer te az is te ni -
ség ko ro ná ját és az Is ten-em ber ere jé nek, böl cses sé gé nek
és sze re te té nek tel jes sé gé vel nyil vá nul meg.

Az esz kö zök meg ele ve ní té sét azon ban nem kö ve ti
azonnal az, hogy a ma ga sabb esz kö zök ben mû kö dõ tu dat -
ból annyi, amennyit azok fel tud nak fog ni, az al sób bak nak 
át adó dik. E té ren rész ben a kö rül mé nyek, rész ben a mun -
ka sze rint nagy egyé ni kü lönb sé gek mu tat koz nak, mi vel a
fi zi kai test fö löt ti tes tek éle dé se rit kán kö vet ke zik be a
pró ba ta nít vány ság el éré se elõtt56, és az ak kor tel je sí ten dõ
kö te les sé gek a kor kö ve tel mé nye i tõl függ nek. 

A ta nít vány és a ta nít vány ság ra tö rek võ meg ta nul ja,
hogy min den ere jét egé szen a vi lág szol gá la tá ra for dít sa.
Az al sóbb ön tu dat nak a fel sõbb is me re te i ben való ré sze sü -
lé sét fõ kép pen an nak a mun ká nak a kö ve tel mé nyei ha tá -
roz zák meg, ame lyet a ta nít vány nak vé gez nie kell. Szüksé- 
ges, hogy a ta nít vány a fel sõbb vi lá gok ban lévõ tu dat hor -
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do zó it tel je sen hasz nál has sa, mert mun ká já nak nagy ré -
szét azok ban kell vé gez nie, de egy ál ta lán nem fon tos, hogy 
a fi zi kai esz köz tu do mást sze rez zen er rõl a mun ká ról, mi -
vel az nem an nak az esz köz nek a dol ga. Hogy tu do má sá ra
hoz zák-e vagy sem, at tól függ, mi lyen ha tás sal le het a fi zi -
kai sí kon vég zett munkájára. 

Mi kor a ma ga sabb tu dat a fi zi kai tes tet arra kény sze rí ti, 
hogy rez gé se i re vá la szol jon, ez fej lõ dé se je len le gi fo kán
még nagy fe szült ség gel jár. Ha a kül sõ kö rül mé nyek nem
elég gé ked ve zõk, az ilyen fe szült ség ide ges za va ro kat és
túl ér zé keny sé get okoz, azok összes rossz kö vet kez mé nye i -
vel együtt. Ezért azok, akik meg élén kült ma ga sabb tu dat -
esz kö ze ik tel jes bir to ká ban van nak, és a fon to sabb mun-
káikat fi zi kai tes tü kön kí vül vég zik, tá vol tart ják ma gu kat
a moz gal mas em be ri la kó he lyek tõl, ha fi zi kai ön tu da tuk -
ba át akar ják hoz ni az is me re tet, amellyel a ma ga sabb vi lá -
gok ban ren del kez nek. Ez ál tal óv ják meg ér zé keny fi zi kai
tes tü ket a dur vább hasz ná lat tól, és a min den na pi élet za -
va ró lármájától.

Ha azt akar juk, hogy a fi zi kai esz köz át ve hes se a ma ga -
sabb tu dat rez gé se it, az aláb bi elõ ké szü le te ket kell meg -
ten nünk. Tisz tít suk meg a fi zi kai tes tet a dur vább anya-
goktól tisz ta táp lá lék és tisz ta élet ál tal, szen ve dé lye in ket
igáz zuk le tel je sen, ke dé lyünk és el ménk le gyen nyu godt
és egyen le tes, a kül sõ élet vi ha rai és meg pró bál ta tá sai ne
tud ják meg za var ni. Szok juk meg a ma gasz tos tár gya kon
való csen des el mél ke dést, for dít suk el az el mét az ér zé kek
tár gya i tól és a men tá lis ké pek tõl, ame lye ket azok ról al kot.
Irá nyít suk az el mét ma ga sabb dol gok felé. Szün tes sünk
meg min den mo hó sá got, kü lö nö sen az ér te lem nyug ta lan,
iz ga tott mo hó sá gát, amely az agyat ál lan dó an mû kö dés -

214

AZ  ÕSI  BÖLCSESSSÉG



ben tart ja és egyik tárgy ról a má sik ra ûzi. Érez zünk igaz
sze re te tet a ma ga sabb vi lág dol gai iránt, ami azo kat von -
zób bak ká te szi az al sóbb vi lág tár gya i nál úgy, hogy az
elme öröm mel idõz zék ott, mint sze re tett ba rá tok tár sa sá -
gá ban. 

Az elõ ké szü let vol ta kép pen ugyan az, mint a „lé lek” és a 
„test” tu da tos szét vá lá sá hoz szük sé ges, és amit má sutt a
kö vet ke zõ kép pen fog lal tam össze:

„A ta nul má nyo zó kezd je az zal, hogy szi go rú mér ték le tes sé -
get gya ko rol jon min den ben. Lel ke ál la po ta le gyen egyen le tes és
de rûs. Éle te és gon do la tai tisz ták, tes te le gyen lel ké nek szi go rú -
an alá vet ve, el mé jét pe dig ok tas sa ne mes és ma gasz tos gon do la -
tok kal való fog lal ko zás ra. Vál jon szo ká sá vá a rész vét, a
ro kon szenv, a má so kon való se gí tés, a kö zöm bös ség a sa ját ma -
gát érõ ba jok kal és örö mök kel szem ben, és gya ko rol ja ál lan dó an
a bá tor sá got, a ki tar tást és az oda adást. 

Rö vi den, neki él nie kell azt a val lást és er köl csöt, amely rõl a
leg több em ber csak be szél. Mi u tán ki tar tó gya kor lás sal meg ta -
nul ta, hogy el mé jét bi zo nyos mér té kig fé ken tart sa úgy, hogy ké -
pes azt kis idõ re va la mely gon do lat me net ben meg tar ta ni, el kell
kez de nie el mé je szi go rúbb ne ve lé sét va la mi ne héz vagy el vont
tár gyon, vagy az oda adás va la mely ma gasz tos tár gyán való
min den na pos kon cent rá ci ó val. Ez a kon cent rá ció azt je len ti,
hogy az elme egyet len pont ra össz pon to sul, ar ról nem ka lan do -
zik el, és nem en ge di, hogy a kül sõ tár gyak, az ér zé kek mû kö dé -
se, vagy ma gá nak az el mé nek a mû kö dé se on nan el von ja. 

Meg in gat ha tat lan áll ha ta tos ság ra és fo ko zott fi gye lem re kell
rá ne vel ni, amíg las san meg nem ta nul ja annyi ra vissza von ni fi -
gyel mét a kül vi lág ról és a test tõl, hogy az ér zé kek csen de sek és
nyu god tak ma rad nak, az elme pe dig fo ko zot tan mû kö dik, be fe lé 
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von va min den ener gi á ját, és egyet len gon do lat ra össz pon to sít va, 
a leg ma ga sabb ra, amit el tud érni. 

Ha az tán meg ta nul ta, hogy arány lag könnyen tud ja ma gát
eb ben az ál la pot ban meg tar ta ni, kész a kö vet ke zõ lé pés re, ami -
kor az aka rat erõs, de nyu godt meg fe szí té sé vel át len dül még a
leg ma ga sabb gon do la ton is, ame lyet el tu dott érni a fi zi kai agy -
ban való mû kö dé se alatt, és eb ben az erõ fe szí tés ben fel emel ke -
dik, és a ma ga sabb tu dat tal egye sül ve tes té tõl sza ba don ta lál ja
ma gát. Ami kor ez tör té nik, nem azt érzi az em ber, mint ha alud -
na, vagy ál mod na, vagy el vesz tet te vol na az ön tu da tát. Tes tén
kí vül ta lál ja ma gát, de úgy, mint ha ne héz te her tõl sza ba dult
vol na meg, nem pe dig mint ha el vesz tet te vol na lé nyé nek egy ré -
szét. Nem tes tet len, ha nem ki emel ke dett dur va tes té bõl egy
„fény test be”, amely leg gyön gébb gon do la ta i nak is en ge del mes -
ke dik és aka ra ta vég re haj tá sá nak szép és tö ké le tes esz kö ze. Ez -
zel sza bad lesz a ma ga sabb vi lá gok ban, de még so ká ig kell
gon do san is ko láz nia ké pes sé ge it, amíg az új vi szo nyok kö zött is
meg bíz ha tó an tudnak mûködni. 

A test tõl való sza ba du lást más mó do kon is el le het érni: a
mély áhí tat el ra gad ta tá sá ban vagy más kü lön le ges mód sze rek -
kel, ame lyek be egy-egy nagy ta ní tó ve ze ti be ta nít vá nya it. Akár -
me lyik utat vá laszt ja is, a vég cél ugyan az: hogy a lé lek tel je sen
sza bad le gyen, egy szer smind ön tu da tos, és vizs gál ni tud ja új
kör nye ze tét, olyan ré gi ók ban, ame lyek be a hús em be re nem te he -
ti be a lá bát. Tet szé se sze rint tér het vissza tes té hez, fel ve he ti, és e
kö rül mé nyek kö zött át tud ja adni agyá nak, és így test ben is meg -
tart hat ja az ott szer zett ta pasz ta la tok em lé két”57.
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Akik az elõ zõ ol da la kon ki fej tett alap gon do la to kat
meg ér tet ték, érez ni fog ják, hogy ezek a gon do la tok bi zo -
nyít ják leg erõ seb ben: az új ra szü le tés ter mé sze ti tény.
Szük sé ges ah hoz, hogy vég be me hes sen az az óri á si fej lõ -
dés, ame lyet „a lé lek fej lõ dé se” ki fe je zés tar tal maz. Az
egyet len le he tõ ség az – ha fél re tesszük a ma te ri a lis ták nak
azt a né ze tét, hogy a lé lek a fi zi kai anyag egy kü lö nös faj ta
rez gé sé nek hal ma za –, hogy min den lé lek egy új te remt -
mény, és ak kor te rem tõ dik, ami kor a gyer mek szü le tik, to -
váb bá a te rem tõ erõ ön ké nyes han gu la ta sze rint eré nyes
vagy bû nös haj la mok kal van el lát va, ügyes ség gel, vagy os -
to ba ság gal megajándékozva. 

Amint a mo ha me dá nok mond ják: „Sor sát már szü le té -
se kor nya ká ba akaszt va hord ja”, mert az em ber sor sa a jel -
le mé tõl és kör nye ze té tõl függ. Az újon nan te rem tett és a
vi lág ba ki lö kött lé lek re a bol dog ság vagy nyo mor a kö rül -
mé nyek és a vele adott jel lem sze rint van ki szab va. 

Az új ra szü le tés al ter na tí vá ja a pre desz ti ná ció, an nak
leg vissza ta szí tóbb for má já ban. 

Ahe lyett, hogy az em bert olyan lény nek fog nák fel, aki
las san fej lõ dik – úgy, hogy a mai bru tá lis vad em ber is idõ -
vel a szen tek és a hõ sök leg je le sebb tu laj don sá ga it fej lesz ti
ki –, és a vi lá got böl csen ki ter velt és böl csen ve ze tett nö ve -
ke dé si fo lya mat nak fog nánk fel, kény te le nek len nénk
érzõ lé nyek igaz ság ta la nul ke zelt ká o szá nak te kin te ni,
akik nek egy igaz sá got és rész vé tet nem is me rõ, és csak
han gu lat tól ve ze tett kül sõ aka rat bol dog sá got vagy bol -
dog ta lan sá got, tu dást vagy tu dat lan sá got, erényt vagy
bûnt, gaz dag sá got vagy sze gény sé get, láng el mét vagy hü -
lye sé get jut tat osz tály ré szül: iga zi dé mo ni vi lág nak, ész és
értelem nélkül. 
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Ezt a ká oszt a koz mosz leg ma ga sabb ré szé nek te kin tik,
amely nek al sóbb ré gi ó i ban a leg szebb rend ben egy tör -
vény mû kö dik, az al sóbb és egy sze rûbb for má kat mind
ma ga sab bak ká és össze tet teb bek ké fej lesz ti, és szem mel
lát ha tó an tel jes igaz sá gos ság ra, har mó ni á ra és szép ség re
tö rek szik.

Ha azon ban el is mer jük, hogy a vad em ber lel ké nek az a
ren del te té se, hogy él jen és fej lõd jön, és hogy nincs mind -
örök re mos ta ni gyer me teg ál la po tá ra kár hoz tat va, ha nem
fej lõ dé se ha lá la után és más vi lá gok ban megy vég be, meg -
ha tá roz hat juk a lé lek fej lõ dé sé nek el vét. Már csak az a kér -
dés, hol fo lyik le ez a fej lõ dés.

Ha a föl dön min den lé lek ugyan azon a fej lõ dé si fo kon
vol na, ta lán le het ne ér vel ni azon ál lí tás mel lett, hogy a lé -
lek fej lõ dé sé nek a gyer mek ko ron túli ré szé hez még más
vi lá gok is szük sé ge sek. Min den fe lé ta lá lunk azon ban na -
gyon elõ re ha la dott lel ke ket, akik már ne mes er köl csi és
ér tel mi tu laj don sá gok kal jöt tek a vi lág ra. Ugyan ilyen ok -
ból fel kell té te lez nünk, hogy ezek a lel kek e vi lág ra való
szü le té sük elõtt már más vi lá gok ban is fej lõd tek. Csak arra 
va gyunk kí ván csi ak, hogy an nak, aki ilyen vál to za tos fel -
té te le ket kí nál, ami il lik a ke vés sé fej lett és a na gyon fej lett 
lel kek nek is, mi ért len ne ki fi ze tõ dõ a fej lõ dés min den
szint jén lévõ lel kek csak egyet len és fu tó la gos lá to ga tá sa
is, mi köz ben fej lõ dé sük összes töb bi ré sze a miénhez ha -
son ló vi lá gok ban men ne vég be, ame lyek ké pe sek min den
olyan fel té telt biz to sí ta ni, ame lyek a fej lõ dés kü lön bö zõ
szint jén álló lel kek ha la dá sá hoz szük sé ge sek, ame lyek kö -
zött ta lál juk õket, ami kor ide születnek. 

Az Õsi Böl cses ség azt ta nít ja, hogy a lé lek sok vi lá gon
ha lad át, azon ban ugyan ak kor azt is ta nít ja, hogy ezek nek

218

AZ  ÕSI  BÖLCSESSÉG



a vi lá gok nak mind egyi ké ben ad dig szü le tik újra, amíg az
il le tõ vi lág ban el ér he tõ leg ma ga sabb fej lett sé get el nem
éri. Ta nai sze rint ezek a vi lá gok egy tel jes fej lõ dé si lán cot
ké pez nek, és mind egyik nek meg van a maga sze re pe a fej -
lõ dés bi zo nyos fo ka in. A mi sa ját vi lá gunk (a Föld) az ás -
vány-, nö vény-, ál lat- és em ber vi lág ré szé re szol gál szín-
té rül, és ezért ezek kol lek tív és egyé ni új ra tes te sü lé se itt
megy vég be. Bi zo nyos, hogy to váb bi fej lõ dés is áll elõt -
tünk más vi lá gok ban, ezek a vi lá gok azon ban az is te ni
rend kö vet kez té ben ne künk mind ad dig hoz zá fér he tet le -
nek, amíg meg nem ta nul tuk azo kat a fel ada to kat, ame lye -
ket sa ját vi lá gunk ban el kell végeznünk.

Szá mos egyéb gon do lat me net van még, amely, ha kö -
rül te kin tünk a vi lág ban, mind az új ra szü le tés be tor kol lik.
Már em lí tet tük az em be re ket egy más tól el vá lasz tó óri á si
kü lönb sé ge ket, ame lyek a lé lek evo lú ci ós múlt já ra mu tat -
nak, és meg kü lön böz te tik az em be rek egyé ni új ra szü le té -
sét – bár az em be rek mind egy spe ci es hez (faj hoz) tar-
toznak – az al sóbb vi lá gok monádikus cso port lel ke i nek
új ra szü le té sé tõl. Ál lít suk szem be azo kat az arány lag ki -
csiny kü lönb sé ge ket, ame lyek az em be rek fi zi kai tes te it
egy más tól meg kü lön böz te tik, és ame lyek tõl kül se jük még 
em be ri ma rad, az zal az óri á si kü lönb ség gel, ami ér tel mi és
er köl csi ké pes ség te kin te té ben meg kü lön böz te ti egy más -
tól a leg egy sze rûbb vad em bert és a leg ne me sebb em bert.
A vad em be rek fi zi ka i lag sok szor re me kül fej let tek, agyuk
tö me ge nagy, de el mé jük mennyi re kü lön bö zik a fi lo zó fu -
sé tól vagy a szentétõl!

Ha a ma gas ér tel mi és er köl csi tu laj don sá go kat a ci vi li -
zált élet fel hal mo zott ered mé nye i nek te kint jük, az zal a
ténnyel ke rü lünk szem be, hogy a je len kor leg na gyobb ké -
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pes sé gû em be re it is fe lül múl ják a múlt szel lem óri á sai, és
hogy kor tár sa ink kö zül sen ki sem éri el azt az er köl csi ma -
gas sá got, ame lyen egy-egy tör té nel mi szent állt. 

Ve gyük to váb bá te kin tet be, hogy a láng ész nek sem szü -
lei, sem pe dig utó dai nin cse nek, hogy hir te len me rül fel,
nem pe dig mint egy las san ként ma gas ra emel ke dõ csa lád
csúcs pont ja. Ön ma ga leg na gyobb részt mag ta lan, vagy ha
gyer me ke szü le tik is, az csu pán tes té nek gyer me ke, de a
lel kéé nem. Még fi gye lem re mél tóbb, hogy a ze nei láng ész
na gyobb részt mu zsi kus csa lád ba szü le tik, mert a meg nyil -
vá nu lá sá hoz sa já tos ideg rend szer szük sé ges, ez pe dig a tes -
ti örök lés tör vé nye alá tar to zik. És mi lyen gyak ran ta pasz-
taljuk, hogy az ilyen csa lá dok mint ha be fe jez ték vol na fel -
ada tu kat az zal, hogy egy ilyen láng ész nek tes tet ad tak!
Még egy ide ig lo bog a csa lád fé nye, az tán, néha már egy
em ber öl tõ után el tû nik a kö zép sze rû ség ho má lyá ban. Ha -
son lí tot tak-e Bach, Bee tho ven, Mo zart, Men dels sohn utó -
dai aty juk hoz? A láng észt nem örök li a fiú az apá tól, mint
a Stu ar tok és Bour bo nok a fi zi kai csa lá di típust.

Azu tán, ho gyan le het az új ra szü le tés nél kül a „cso da -
gyer me kek” rej té lyét meg fej te ni? Ve gyük csak pél dá ul an -
nak a gyer mek nek az ese tét, aki ké sõbb Dr. Young lett, a
fény rez gé si el mé le té nek fel fe de zõ je, aki nek nagy sá gát ma
még alig mél tá nyol ják kel lõ mér ték ben. Mint két éves
gyer mek már „fi gye lem re mél tó fo lyé kony ság gal” ol va -
sott, és mi e lõtt ne gye dik évét el ér te vol na, két szer vé gig ol -
vas ta a Bib li át. Hét éves ko rá ban kezd te a szám tant és még
mi e lõtt Walkingham „Tutor’s Assistant” címû mû vét ta -
ní tó já val fé lig át vet te vol na, egye dül meg bir kó zott az
egésszel. Pár év vel ké sõbb az is ko lá ban la tin, gö rög, hé ber, 
fran cia, olasz nyelv vel, ma te ma ti ká val, könyv vi tel lel fog -
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lal ko zik, meg ér ti a te lesz kóp konst ruk ci ó ját, és gyö nyör -
kö dik a ke le ti iro da lom ban. Ti zen négy éves ko rá ban egy
nála más fél év vel fi a ta labb fi ú val együtt ma gán ta ní tót kel -
lett vol na kap nia, de mint hogy a szer zõd te tett ta ní tó nem
fog lal ta el ál lá sát, Young maga ok tat ta a má sik fiút.58 

Sir William Rowan Hamilton még na gyobb ko ra érett -
sé get mu ta tott. Alig há rom éves ko rá ban hé be rül kez dett
ta nul ni, és hét éves volt, ami kor a dub li ni Trinity Coll ege
egyik tag ja ki je len tet te róla, hogy töb bet tud eb bõl a
nyelv bõl, mint a kol lé gi um igen sok je lölt je. Ti zen há rom
éves ko rá ban leg alább ti zen há rom nyelv bõl fi gye lem re -
mél tó ered ményt ért el, ezek kö zött a mo dern eu ró pai és
klasszi kus nyel ve ken kí vül a per zsa, arab, szanszk rit, hin-
dosztáni sõt még a ma lá ji nyelv ben is. Ti zen négy éves ko -
rá ban a per zsa kö vet nek, aki ép pen Dub lin be lá to ga tott,
üd vöz lõ ira tot szer kesz tett, amely re a kö vet azt mond ta,
nem gon dol ta, hogy egész Nagy-Bri tan ni á ban van va la ki,
aki per zsá ul ilyen ira tot tud szer kesz te ni. 

Egy ro ko na mond ta, hogy em lék szik, ami kor hat éves
ko rá ban egy ne héz ma te ma ti kai kér dés re vá la szolt, és azu -
tán ví gan sza ladt ját sza ni kis ko csi já hoz. Ti zen két éves ko -
rá ban Colburn-nal, a fi a tal ame ri kai szá mo ló mû vésszel,
aki ak kor cso da gye rek ként Dublinban lé pett fel, mér kõz -
ni állt ki, és nem õ húz ta min dig a rö vi deb bet. 1823-ban,
ami kor ti zen nyolc éves volt, Dr. Brinkley (Ír or szág ki rá lyi 
aszt ro nó mu sa) ki je len tet te róla: „Nem azt mon dom, hogy
õ lesz ko runk leg na gyobb ma te ma ti ku sa, ha nem már most 
is az.” A ma ga sabb is ko lák ban pá lyá ja pél dát lan volt, át la -
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gon fe lü li ver seny tár sak kö zött is min den szak ban, min -
den vizs gán õ volt az elsõ.59

A gon dol ko dó ol va só ha son lít sa össze ezt a gyer me ket
egy fé lig gyen ge el mé jû vel, vagy akár egy át la gos if jú val, fi -
gyel je meg, ho gyan lép nek ezek ilyen elõ nyök kel a vi lág -
ba, ho gyan áll nak az em be ri gon dol ko dás élén, és az tán
kér dez ze meg ma gá tól, van-e múlt az ilyen lé lek mö gött?

A csa lá di ha son la tos sá go kat ál ta lá ban a tes ti örök lés
tör vé nyé vel ma gya ráz zák, az ér tel mi és er köl csi tu laj don -
sá gok ban fel lé põ ha tá ro zott kü lönb sé get azon ban, ame -
lyek min den csa lá di kör ben meg ta lál ha tók, ma gya rá zat
nél kül hagy ják. Az új ra szü le tés az zal ma gya ráz za a ha son -
ló sá go kat, hogy a tes tet öl te ni aka ró lé lek olyan csa lád hoz
ke rül, amely neki a fi zi kai örök lés sel jel lem vo ná sai ki fe je -
zé sé re al kal mas tes tet tud nyúj ta ni. A kü lönb sé ge ket pe -
dig az zal ma gya ráz za, hogy az ér tel mi és er köl csi tu laj-
donságokat ma gá hoz az in di vi duum hoz fûzi. Rá mu tat
arra, hogy a múlt ban lét re ho zott kö te lé kek ve ze tik min dig 
va la mely má sik csa lád tag gal kap cso lat ban az il le tõ csa lád -
hoz.60

Az „ik rek nél je len tõ ség tel jes tény, hogy a gyer mek -
évek ben gyak ran még az anya vagy a daj ka éles sze me sem
tud ja õket meg kü lön böz tet ni egy más tól, ez zel szem ben
ké sõbb a manasz, ami kor már tud a fi zi kai bu rok ra hat ni,
annyi ra meg vál toz tat ja õket, hogy a fi zi kai ha son ló ság
csök ken, a jel lem kü lön bö zõ sé ge pe dig kiül a vál to zé kony
vo ná sok ra.”61 A fi zi kai ha son ló ság ér tel mi és er köl csi kü -
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lön bö zõ ség gel együtt két kü lön bö zõ oko zat-so ro zat össze -
ta lál ko zá sát je len ti.

A szem be öt lõ kü lönb ség, amely a kö rül be lül egyen lõ
ér tel mi fo kon lé võk kö zött az is me re tek egy bi zo nyos fa já -
nak el sa já tí tá sá nál mu tat ko zik, szin tén az új ra szü le tést bi -
zo nyít ja. Az egyik azon nal föl is mer va la mely igaz sá got, a
má sik nak pe dig hosszas, gon dos meg fon to lás után sem si -
ke rül fel fog nia. Ez zel szem ben meg tör tén het ép pen a for -
dí tott ja is: egy má sik igaz sá got ter jesz tünk elé jük, ame lyet 
a má so dik is mer fel, és az elsõ nem ké pes át lát ni. Pél dá ul a
te o zó fia vonz két ku ta tót, egy szer re kez de nek vele fog lal -
koz ni. Egy év le for gá sa után az egyik az alap fo gal mak kal
tel je sen tisz tá ban van, al kal maz ni is tud ja azo kat, a má sik
pe dig még min dig a leg na gyobb zûr za var ral küsz kö dik.
Az egyik nek a te o zó fi ai alap té te lek mind járt az elsõ ta lál -
ko zás nál is me rõ sök nek tûn nek, a má sik nak pe dig újak,
ér tel met le nek és ide ge nek. Aki hisz az új ra szü le tés ben,
meg ér ti, hogy a ta nok az egyik nek újak, a má sik nak ré gi -
ek. Az egyik gyor san ta nul, mert em lék szik, csak régi tu -
dá sát ele ve ní ti fel, a má sik el len ben las san ha lad, mi vel
ezek rõl a ter mé sze tes igaz sá gok ról ed dig még nem volt ta -
pasz ta la ta, és ezt az elsõ íz ben csak fá rad sá go san le het
meg sze rez ni. Így a kö zön sé ges in tu í ció nem egyéb, mint
fel is me ré se va la mi nek, amit elõb bi éle tünk ben már is mer -
tünk, de ami vel je len éle tünk ben elõ ször ta lál ko zunk, jel -
zõ táb lá ja az út nak, ame lyet az egyén a múltban megtett.

Az új ra szü le tés el fo ga dá sá val sok em ber nek a leg fõbb
ne héz sé get az okoz za, hogy nem em lé ke zik múlt já ra. Pe -
dig min den nap új bi zo nyí té ká val ta lál ko zik an nak, hogy
már je len le gi éle tünk igen sok ese mé nyét is el fe lej tet tük,
hogy már az if jú ko ri évek ese mé nyei is na gyon el mo só dot -
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tak, a gyer mek évek ese mé nyei pe dig tel je sen ki tör lõd tek
em lé ke ze tünk bõl. Is mert tény az is, hogy a múlt ese mé -
nyei, ame lyek a nor má lis ön tu dat ból tel je sen el tûn tek, az
em lé ke zet sö tét tár ná i ban van nak el rejt ve, és bi zo nyos be -
teg sé gek vagy hip nó zis újra nap vi lág ra hozhatja azokat. 

Meg tör tént, hogy a hal dok ló olyan nyel ven kez dett el
be szél ni, ame lyet csak gyer mek ko rá ban hal lott, de azu tán
hosszú éle te alatt tel je sen el fe lej tett. Láz álom ban is je lent -
kez nek rég el fe lej tett ese mé nyek néha az ön tu dat ban.
Sem mit sem le het el fe lej te ni, na gyon sok azon ban el rej tõ -
zik éber ön tu da tunk kor lá to zott lá tó kö ré bõl, tu da tunk
eme leg kor lá to zot tabb for má já ból, bár ez az egyet len tu -
dat, ame lyet a nagy több ség is mer. És amint a je len élet né -
mely ese mé nyé nek em lé ke vissza vo nul éber ön tu da tunk
ha tá rán túl ra, és csak ak kor em lé ke zünk újra, ha agyunk
ér zé keny sé ge fel fo ko zott, és ké pes olyan rez gé sek re is vá -
la szol ni, ame lyek kü lön ben ész re vét le nül ütõd nek hoz zá,
ép pen úgy van nak elõb bi éle tünk em lé kei is fi zi kai ön tu -
da tunk ha tás kö rén kí vül felhalmozva. 

Ezek az em lé kek ma gá nál a Gon dol ko dó nál tá ro lód -
nak, aki élet rõl élet re meg ma rad, szá má ra az em lé ke zet
egész köny ve ol vas ha tó, mert õ az egyet len Én, aki a ben ne 
fel jegy zett összes ta pasz ta la tot vé gig él te. A Gon dol ko dó a
múlt ra való vissza em lé ke zést ak kor tud ja át ad ni fi zi kai
esz kö zé nek, ami kor az annyi ra meg tisz tult, hogy az õ
gyor sabb és fi no mabb rez gé se i re vá la szol ni tud. Ak kor az -
tán a sze mé lyi ség is osz to zik a fel hal mo zott múlt ismere-
tében.

A vissza em lé ke zés ne héz sé ge nem a fe le dé keny ség ben
rej lik, hi szen az al sóbb tu dat hor do zó esz köz, a fi zi kai test
nem élte át tu laj do no sá nak elõb bi éle te it, ha nem in kább
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ab ban, hogy a mos ta ni test el me rül je len le gi kör nye ze té -
be, és egé szen ér zé ket len né vá lik a fi no mabb rez gé sek
iránt, ami lye nek kel a lé lek be szél. Akik te hát a múlt ra em -
lé kez ni akar nak, ér dek lõ dé sü ket ne kon cent rál ják tel je sen 
a je len re, tes tü ket pe dig tisz tít sák és fi no mít sák, amíg
abba az ál la pot ba nem ke rül, hogy a fi no mabb szfé rák ból
be nyo má so kat foghat fel.

Egész te kin té lyes a szá ma azok nak, akik fi zi kai szer ve -
ze tü ket az ér zé keny ség szük sé ges fo ká ra tud ták emel ni, és
így tel jes bir to ká ban van nak múlt éle te ik em lé ke i nek.
Szá muk ra ter mé sze te sen az új ra szü le tés nem el mé let már,
ha nem sze mé lye sen ta pasz talt tény. Ezek tud ják, mennyi -
vel gaz da gabb az élet, ha a múlt ta pasz ta la tai át öm le nek
bele, ha mos ta ni ba rá ta ink ról ki de rül, hogy rég le tûnt na -
pok ban is ba rá ta ink vol tak, és hogy a röp ke je len kö te lé ke -
it a régi kö zös em lé kek erõ sí tik meg. Az élet nyer biz ton-
ságában és mél tó sá gá ban, ha egy messze vissza nyú ló múlt
pers pek tí vá já ban szem lél het jük, és ha régi sze ret te in ket
lát juk vi szont azok ban, aki ket ma sze re tünk. A ha lál iga zi
he lyé re süllyed, az élet futó ese mé nyé vé lesz, a szín hely
pusz ta vál to zá sá vá, mint egy uta zás, amely csak tes ti leg tá -
vo lít ja, de nem sza kít ja el a ba rá tot a ba rát já tól. A je len
kap cso la tai arany lánc egy-egy sze mé nek bi zo nyul nak,
amely vissza fe lé nyú lik. Az zal a gon do lat tal, hogy ezek a
kap cso la tok az el jö ven dõ na pok ra is ki ter jed nek, és ré szei
egy tö ret len lánc nak, vi dá man és bi za lom mal néz he tünk a 
jövõ elé.

Oly kor-oly kor ta lá lunk gyer me ke ket is, akik köz vet len
múlt juk em lé ke ze tét ma guk kal hoz ták a vi lág ra, na gyobb -
részt olya nok, akik gyer mek ko ruk ban hal tak meg, és
majd nem azon nal új ra szü let tek. Az ilyen ese tek nyu ga ton
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rit káb bak, mint ke le ten, mert nyu ga ton az ilyen gyer mek -
nek már elsõ sza va it hi tet le nül vissza uta sít ják, és igen
gyor san meg foszt ják sa ját em lé ke ze te irán ti bi zal má tól.
Ke le ten azon ban, ahol az új ra szü le tés hite majd nem ál ta -
lá nos, a gyer mek ilyen vissza em lé ke zé se it meg hall gat ják,
és al kal mi lag va ló di sá gu kat is meg vizs gál ják.

A vissza em lé ke zést il le tõ en még egy fon tos dol got kell
fi gye lem be ven nünk. A múlt ese mé nye i nek em lé ke ze te,
amint lát tuk, a Gon dol ko dó nál ma rad, az ese mé nyek
eredménye azon ban ké pes sé gek ké sû rû söd ve, az al sóbb sze -
mé lyi ség ren del ke zé sé re áll. Ha a múlt min den ese mé nye
a fi zi kai agy ba vol na be le töm ve, és csu pán az él mé nyek
óri á si, de ren de zet len, osz tá lyo zat lan tö me ge vol na, az em -
bert nem irá nyít hat ná a múlt ered mé nye, a je len ben sem -
mi hasz nát sem ven né. Ha két cse le ke det kö zött vá lasz ta ni 
kel le ne, múlt ja ese mé nye i nek ren de zet len tö me gé bõl kel -
le ne ki ke res nie a ha son ló ese te ket, kö vet kez mé nye i ket ki
kel le ne nyo moz nia, hogy hosszú és fá rad sá gos ku ta tás
után va la mi lyen el ha tá ro zás ra jus son, olyan el ha tá ro zás ra, 
amely egy fon tos té nye zõ fi gyel men kí vül ha gyá sa foly tán
még va ló szí nû leg hi bás is le het ne, de erre csak ak kor jön -
ne rá, ami kor a dön tés perce már elmúlt. 

Né hány száz élet összes fon tos és mel lé kes ese mé nye
együt te sen meg le he tõs ne héz kes, és kü lö nö sen gyors dön -
tés szük sé ges sé ge ese tén tel je sen hasz nál ha tat lan anya got
szol gál tat na. A ter mé szet sok kal ha tá so sabb ter ve in kább
ma gá ra a Gon dol ko dó ra bíz ta, hogy az ese mé nyek re em lé -
kez zen. A men tá lis test nek a tes ten kí vü li lét hosszú pe ri ó -
du sát adta, amely alatt min den ese ményt fel je gyez,
össze ha son lít va ered mé nye it ren de zi eze ket, ké pes sé gek -
ké sû rí ti azo kat, és ezek a ké pes sé gek al kot ják majd a Gon -
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dol ko dó kö vet ke zõ men tá lis tes tét. Ilyen mó don a bõ ví tett 
és ja ví tott ké pes sé gek ké szen áll nak a köz vet len hasz ná lat -
ra, és mi vel a múlt ered mé nye it tar tal maz zák, ve lük tel je -
sen egy be hang zó an és min den ké se de lem nél kül jutha-
tunk el ha tá ro zás ra. A tisz ta, gyors be lá tás és a gyors íté lõ -
ké pes ség nem egyéb, mint a múlt ta pasz ta la ta i nak ered -
mé nye, hat ha tós, hasz nál ha tó for má ba önt ve. Bi zo nyá ra
hasz no sabb esz köz, mint a ta pasz ta la tok meg emészt he tet -
len tö me ge, ame lyek kö zül kü lön-kü lön min den eset ben,
va la hány szor dön te nünk kell, ki kel le ne vá lasz ta nunk a
fon to sab ba kat, össze ha son lí ta ni, és ab ból kel le ne kö vet-
keztetést levonni.

A gon dol ko dás mind ezen irá nya i ból az elme vé gül is
ab ban ta lál meg nyug vást, hogy az új ra szü le tés alap ve tõ
szük sé ges ség – ha az élet ér tel mes do log, ha az nem va la -
mi fé le igaz ság ta lan ság és ke gyet len ség, ami a sze ren csét -
len em ber ki gú nyo lá sá ról szól. Az új ra szü le tés ré vén az
em bert fen sé ges, hal ha tat lan lény nek lát juk, aki nek fej lõ -
dé se is te ni, cso dá la tos cél felé ha lad. 

Az új ra szü le tés nél kül az em ber a vak vé let len hul lá ma -
in ide-oda há nya tott szal ma szál, és nem fe le lõs sem jel le -
mé ért, sem cse le ke de te i ért vagy sor sá ért. Az új ra szü le tés
alap ján bá tor bi za ko dás sal te kint het elõ re, bár mi lyen mé -
lyen is áll jon még a fej lõ dés lép csõ fo ka in, mert olyan lét -
rán áll, amely az is ten ség hez ve zet. A csúcs ra való fel ju tás
csak idõ kér dé se. 

Az új ra szü le tés nél kül hi ány zik jö ven dõ ha la dá sá nak
ér tel me sen meg okol ha tó bi zo nyos sá ga. Ho gyan is vár hat -
na jö võt egy olyan te remt mény, amely nek nincs múlt ja?
Hi szen ta lán csak egy bu bo rék az idõ óce án ján. A nem lét -
bõl hir te len a vi lág ra lök ve, jó vagy rossz tu laj don sá gok -
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kal, ame lyek ér dem és ok nél kül fû zõd nek hoz zá – mi ért
tö re ked jen erõ it ki fej lesz te ni? Jö võ je, ha ugyan egyál ta lá -
ban van, nem lesz-e ép pen olyan el szi ge telt, alap ta lan,
olyan át me net nél kü li, mint a je le ne? Ami kor a mo dern
vi lág tö röl te hi té bõl az új ra szü le tést, meg fosz tot ta Is tent
igaz sá gos sá gá tól és az em bert biz ton sá gá tól. Le het az em -
ber „sze ren csés”, vagy „sze ren csét len”, de az erõ és mél tó -
ság, amit csak egy szi lárd tör vény ben való bi za lom nyújt,
el lett véve tõle, és kény te len re mény te le nül há nyód ni az
élet ha józ ha tat lan tengerén.
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IX. FEJEZET

KARMA

Mi u tán az új ra szü le tés se gít sé gé vel meg fi gyel tük a lé -
lek fej lõ dé sét, fog lal koz zunk most tü ze te sen a nagy oko za -
ti tör vénnyel, az ún. kar ma tör vé nyé vel. A „kar ma”
szanszkrit szó, és szó sze rint „cse lek vést” je lent. Mi vel
min den cse lek vés oko zat, amely már el múlt ok ból ered, és
min den oko zat a maga ré szé rõl oka egy jö ven dõ oko zat -
nak, az ok és az oko zat esz mé je lé nye ges ré sze a cse lek vés
esz mé jé nek. Ezért ezt a szót: „cse lek vés” vagy „kar ma” az
oko za ti össze füg gés meg je lö lé sé re hasz nál juk, va gyis az
okok és az oko za tok meg sza kít ha tat lan kap cso la tá nak je -
lö lé sé re, ame lyek bõl min den em be ri te vé keny ség áll. 

Ezért hasz nál juk sok szor egy-egy ese mény re ezt a ki fe -
je zést: „Ez az én kar mám”, va gyis „ez az ese mény kö vet -
kez mé nye egy ok nak, ame lyet a múlt ban el in dí tot tam”.
Egyet len élet sem áll el szi ge tel ten. Az egyén foly to nos lé -
tét ki te võ éle tek összes sé gé ben min den élet gyer me ke az
el múlt élet nek, és aty ja az utá na kö vet ke zõk nek. 

Vé let len nincs. Min den ese mény egy meg elõ zõ ok hoz
és egy kö vet ke zõ ered mény hez kap cso ló dik, min den gon -
do lat, tett és kö rül mény oko za ti össze füg gés ben áll a múlt -
tal, és oko za ti lag be fo lyá sol ja a jö ven dõt. Tu dat lan sá gunk
el zár ja elõ lünk a múl tat és a jö ven dõt, így az ese mé nyek
úgy tûn nek, hogy vé let le nek és a sem mi bõl jön nek elõ. Ez
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a lát szat azon ban csa ló ka, és csak az is me ret hi ány kö vet -
kez mé nye. Mint ahogy a fi zi kai vi lág egye tem tör vé nye it
nem is me rõ vad em be rek a fi zi kai fo lya ma tok oka it nem
is me rik, és ezért ered mé nye i ket „cso dá nak” tart ják, úgy
te kin tik so kan, akik az er köl csi és ér tel mi tör vé nye ket
nem is me rik, az er köl csi és ér tel mi fo lya ma to kat ok nél -
kü li ek nek, az is me ret len er köl csi és ér tel mi tör vé nyek
ered mé nye it pe dig sze ren csé nek vagy balsorsnak.

Ami kor a sért he tet len és meg vál toz ha tat lan tör vény -
sze rû ség gon do la ta elõ ször buk kant fel egy olyan té ren,
ame lyen az ér te lem ed dig min dent a „vé let len” szám lá já ra
írt, igen könnyen elõ idéz he ti a gyá mol ta lan ság, az er köl csi 
és ér tel mi meg bé nu lás ér zé sét. Úgy lát szik, mint ha az em -
bert a sors vas ke ze tar ta ná fog va, és mint ha a mo ha me dá -
nok le mon dó „kiszmetje” len ne az egye dü li iga zán filozó-
fiai felfogás. 

Ugyan ez az ér zé se a vad em ber nek, ami kor a fi zi kai tör -
vény sze rû ség gon do la ta elõ ször vil lan fel meg le pett agyá -
ban, és meg kell ta nul nia, hogy tes te min den moz du la ta,
és a ter mé szet ben is min den moz gás meg vál toz ha tat lan
tör vé nyek sze rint fo lyik le. Lé pés rõl-lé pés re ta nul ja meg,
hogy a ter mé sze ti tör vé nyek csu pán a fel té te le ket szab ják
meg, és ezek mel lett kell vég be men nie min den te vé keny -
ség nek. Nem ír ják elõ azon ban a te vé keny sé get, úgy hogy
az em ber a kö zép pont ban min dig sza bad ma rad, ha bár
kül sõ cse le ke de te i ben kor lá toz zák an nak a sík nak a felté-
te lei, amely ben le foly nak. Meg ta nul ja to váb bá, hogy ezek
a fel té te lek az em ber erõ fe szí té se it csak ad dig hi ú sít ják
meg, amíg nem is me ri azo kat, vagy bár is me ri, har col el le -
nük. Meg ta nul ja azon ban azt is, hogy ural kod ni tud nak
raj tuk, és azon nal szol gá la tá ra és se gít sé gé re lesz nek, mi -
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helyt meg ér ti azo kat, meg is me ri irányukat, és számol
erejükkel.

A fi zi kai vi lág ban is csak azért le het sé ges tu do mány,
mert en nek a vi lág nak a tör vé nyei is sért he tet le nek és vál -
to zat la nok. Ha nem vol ná nak ter mé sze ti tör vé nyek, nem
vol na tu do mány. A ku ta tó egész se reg kí sér le tet vé gez, és
azok ered mé nyé bõl meg ta pasz tal ja, mi kép pen mû kö dik a
ter mé szet. Tud ja, hogy így ki szá mít hat ja, mi képp hoz hat
lét re va la mi lyen kí vá na tos ered ményt, és ha ezt még sem
éri el, ak kor tud ja, hogy va la mi lyen szük sé ges fel té telt fi -
gyel men kí vül ha gyott, hogy tu dá sa tö ké let len volt, vagy
el szá mí tot ta ma gát. Ezért amit tud, még egy szer meg is -
mét li, át né zi mód sze rét, át fut ja szá mí tá sa it, az zal a tel jes
és nyu godt biz ton ság gal, hogy ha a kér dést he lye sen te szi
fel, nem ma rad hat el a ter mé szet vál to zat la nul pon tos fe le -
le te sem. A hid ro gén és az oxi gén nem fog ma vi zet, hol -
nap kén sa vat ered mé nyez ni, a tûz nem fog ja ma meg-
éget ni, hol nap meg fa gyasz ta ni. Ha a víz ma fo lyé kony és
hol nap szi lárd, ez azért van, mert a kör nye zõ vi szo nyok
meg vál toz tak, és ha az ere de ti fel té te lek hely re áll nak, az
ere de ti hely zet is helyreáll. 

A ter mé sze ti tör vé nyek meg is me ré se te rén tett min den
új ta pasz ta lat nem új kor lá to zást, ha nem el len ke zõ leg, új
ha tal mat je lent szá má ra, mi vel a ter mé szet min den ener gi -
á ja erõ vé vá lik, ame lyet ab ban az arány ban tud az em ber
ki hasz nál ni, ami lyen arány ban meg ér ti. In nen ered a
mon dás: „A tu dás ha ta lom”. Pon to san is me re tei ará nyá -
ban tud ja az em ber eze ket az erõ ket hasz ná la tá ba ven ni, és
ha ki vá laszt ja és mér le ge li azo kat, ame lye ket hasz nál ni
akar, ha a szán dé ká val el len té tes ener gi á kat kö zöm bö sí ti,
elõ re ki szá mít hat ja a kö vet kez mé nye ket, és elõ idéz he ti az
elõ re meg ha tá ro zott helyzetet. 
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Ha meg ér ti az oko kat, és he lye sen ke ze li azo kat, elõ re
meg mond hat ja ha tá su kat, és így a ter mé szet hajt ha tat lan -
sá gát, amely az elsõ pil la nat lát sza ta sze rint meg bé nít ja a
te vé keny sé get, ép pen arra hasz nál hat ja, hogy az ered mé -
nyek vég te len sok fé le ség ét ál lít sa elõ. Mi nél me re veb bek
az egyes té nye zõk, an nál haj lé ko nyabb kom bi ná ci ó kat le -
het be lõ lük lét re hoz ni. Ami kor min den fé le és min den
irány ban ható erõ áll ren del ke zés re, és mind egyik ha tá sa
ki szá mít ha tó, vá lo gat ha tunk, és a ki vá lasz tott erõ ket úgy
kom bi nál hat juk, hogy a kí vánt ered ményt adják. 

Ha az el éren dõ célt meg ál la pí tot tuk, két ség te le nül el is
fog juk érni, ha az okul szol gá ló kom bi ná ci ó ba gon dos
mérleg elés sel ál lí tot tuk be az erõ ket. Azon ban még egy -
szer hang sú lyoz zuk, a tör té né sek irá nyí tá sá hoz és a kí vánt
ered mény el éré sé hez el en ged he tet len kel lék a tu dás. A tu -
dat lan gyá mol ta la nul cset lik-bot lik, foly to no san be le üt -
kö zik a vál toz ha tat lan tör vé nyek be, és erõ fe szí té se it meg-
hi ú sul ni lát ja. Az pe dig, aki tud, tán to rít ha tat la nul ha lad
elõ re, elõ re lát, okoz, meg elõz, össze han gol és lét re is hoz -
za azt, amit akar. Nem azért, mert a sze ren cse ked vez neki,
ha nem mert az ér tel mé vel dol go zott. Az egyi ket játéksze-
révé, rab szol gá já vá te szi a ter mé szet, és erõi ör vé nyé be so -
dor ja, a má sik pe dig urá vá lesz, és ener gi á it arra for dít ja,
hogy ál ta luk a meg vá lasz tott irány ba elõre jusson.

Mind az, ami a fi zi kai tör vény sze rû sé gek re igaz, igaz az
er köl csi és ér tel mi fo lya ma tok ra is, ame lyek ben ép pen úgy 
tör vé nyek ural kod nak. A tu dat lan itt is rab szol ga, a bölcs
pe dig ural ko dó. Itt is meg van a tör vény elsõ pil la nat ra
bénítólag ható sért he tet len sé ge és vál to zat lan sá ga, ami
azon ban a biz tos ha la dás és a jövõ vi lá go san lá tott irá nyí tá -
sá nak fel té te le. Az em ber csu pán azért tud sor sá nak urá vá
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len ni, mert a sors a tör vény sze rû sé gek bi ro dal má ban gyö -
ke re zik, amely ben a ta pasz ta lat meg tud ja al kot ni a lé lek
tu do má nyát. Az em ber ke zé be adja a ha tal mat jö võ je fö -
lött: jö ven dõ jel le mét és jö ven dõ vi szony la ta it ön ma ga ha -
tá roz hat ja meg. A kar ma is me re te, ami az elsõ pil la nat ban
meg bé ní tás sal fe nye get, lel ke sí tõ, tá mo ga tó és fel eme lõ
erõ vé lesz.

A kar ma te hát az ok sze rû ség, az ok és oko zat tör vé nye.
A ke resz tény be ava tott, Szent Pál, a galatabeliekhez írt le -
ve lé ben (VI. 7.) ezt mond ja: „Ne ál tas sá tok ma ga to kat: Is ten
nem hagy ma gá ból gúnyt ûzni! Amit az em ber vet, azt is arat -
ja”. Az em ber azo kon a sí ko kon, ame lye ken mû kö dik, ál -
lan dó an erõ ket bo csát ki. Ezek az erõk – mi nõ sé gi leg és
mennyi sé gi leg múlt te vé keny sé gé nek ered mé nyei – okok -
ká vál nak, és mind egyik a sa ját vi lá gá ban út nak in dít va,
ma gá ra és má sok ra bi zo nyos ha tá ro zott ha tá so kat hoz lét -
re. És mi vel ezek az okok be lõ le, mint egy köz pont ból su -
gá roz nak ki egész mû kö dé si te rü le té re, õ a fe le lõs az oko-
zataikért is. Amint a mág nes nek meg van a maga mág ne ses 
tere, va gyis az erõs sé gé nek meg fe le lõ ki sebb-na gyobb te -
rü let, ame lyen be lül erõi mû köd nek, úgy van min den em -
ber nek is ilyen be fo lyás-te re, ame lyen be lül ki fe lé irányí-
tott erõi ha tást gya ko rol nak. Ezek az erõk olyan ív ben hat -
nak, amely ben ki kül dõ jé hez vissza tér nek, és is mét abba a
kö zép pont ba jut nak, ahon nan ki bo csá tot ták.

Mi vel a kar ma kér dé se na gyon bo nyo lult, osz tá lyoz -
nunk kell az anya got, hogy rész le te i ben ta nul má nyoz has -
suk.

A min den na pi élet ben az em ber há rom fé le ener gi át
áraszt ki ma gá ból a há rom vi lág sze rint, amely ben tar tóz -
ko dik: men tá lis ener gi á it a men tá lis sík ra, ami a gon do lat -

233

KARMA



nak ne ve zett oko kat hoz za ott lét re, vágy-ener gi át az
asztrális sík ra, ami a vágy nak ne ve zett oko kat hoz za ott
lét re, és vé gül a két fé le ener gia ál tal fel kel tett fi zi kai ener -
gi át, amely a fi zi kai sík ra hat, és a cse le ke de tek nek ne ve -
zett oko kat hoz za létre.

Szem lél jük eze ket egyen ként kö ze lebb rõl, te vé keny ség
köz ben, és igye kez zünk meg ér te ni a be lõ lük ere dõ ha tá so -
kat, a sze re pet, ame lyet mind egyi kük ab ban a bo nyo lult és 
za va ros nak lát szó össze ál lí tás ban ját szik, amely nek ösz-
szességét „a mi kar mánk nak” ne vez zük. Ha va la ki gyor -
sab ban ha lad em ber tár sa i nál, és el éri azt a ké pes sé get,
hogy az itt meg ne ve zett há rom ré gi ó nál ma ga sabb ré gi ók -
ban is te vé keny ked het, ak kor ma ga sabb erõk köz pont já vá
lesz. Ezt az ese tet azon ban egy elõ re hagy juk tel je sen fi -
gyel men kí vül, szo rít koz zunk csak az át lag em be rek re,
akik az új ra szü le tés cik lu sát a há rom al sóbb vi lág ban jár-
ják végig.

Az ener gia e há rom faj tá já nak vagy for má já nak ta nul -
má nyo zá sá nál meg kell kü lön böz tet nünk ha tá sa i kat az
õket lét re ho zó em ber re, és ha tá sa i kat má sok ra, akik ha tó -
kör ük be ke rül nek. A kér dés ta nul má nyo zó it gyak ran re -
mény te le nül össze za var ja az, hogy eze ket a szem pon to kat
fi gyel men kí vül hagyják.

Nem sza bad azt sem el fe lej te nünk, hogy min den erõ a
sa ját sík ján hat, és in ten zi tá sá nak ará nyá ban vissza hat az
alat ta levõ sí kok ra is. A sík, ame lyen ke let ke zik, sa ját kü -
lön le ges jel le gét adja neki, és az al sóbb sí ko kon való visz-
szahatásnál sa ját ere de ti ter mé sze te sze rint fi no mabb vagy 
dur vább rez gé se ket in dít meg. A cse lek vést lét re ho zó in -
dí tó ok szab ja meg a sí kot is, amely hez az erõ tar to zik.
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A to váb bi ak ban szük sé ges lesz meg kü lön böz tet ni:
– az érett kar mát, va gyis az olyan kar mát, ame lyik a je len

élet ben el ke rül he tet len ese mé nyek ként kö vet ke zik be,
– a jel lem kar má ját, amely a fel hal mo zott ta pasz ta la tok

ered mé nye ként ki ala kult haj la mok ban jut ki fe je zés re, és
ame lyet eb ben az élet ben ugyan az az erõ, amely õket a
múlt ban te rem tet te – az Egó – meg is vál toz tat hat, és vé gül

– a kar mát, amely most ké szül, és okát szol gál tat ja a be kö -
vet ke zen dõ ese mé nyek nek és jö ven dõ jel le münk nek.62

El kell kép zel nünk to váb bá, hogy amíg az em ber sa ját
egyé ni kar má ját te rem ti, az ál tal egyi de jû leg má sok kal is
kap cso lat ba jut, és tag ja lesz kü lön bö zõ cso por tok nak, egy
csa lád nak, nem zet nek, faj nak, és mint an nak tag ja, en nek
a cso port nak kol lek tív kar má já ban is részt vesz.

Lát hat juk te hát, hogy a kar ma igen bo nyo lult ta nul -
mány, ha azon ban a fent ki fej tett alap el vek sze rint mû kö -
dé sé vel tisz tá ba ke rü lünk, ál ta lá ban min den ne héz ség
nél kül össze füg gõ ké pet al kot ha tunk ma gunk nak róla.
Adan dó al ka lom mal pe dig ké nyel me sen ta nul má nyoz hat -
juk a rész let kér dé se ket. Min de nek elõtt azon ban nem sza -
bad el fe lej te nünk – akár meg ért jük eze ket a rész le te ket,
akár nem – hogy min den ki maga al kot ja sa ját kar má ját, és
mind ké pes sé ge it, mind pe dig korlátait maga te rem ti.
Bár mennyit dol goz zon ezek kel a ma ga-te rem tet te ké pes -
sé gek kel és kor lá tok kal, min dig õ maga ma rad az ele ven
lé lek, és ké pes sé ge it erõ sít he ti vagy gyön gít he ti, korlátait
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szé le sít he ti vagy szû kít he ti. A lán cot, amely fog va tart ja,
maga ko vá csol ta, és el tör he ti vagy meg erõ sít he ti. A há zat,
amely ben la kik, maga épí tet te, és tet szé se sze rint ja vít hat -
ja, pusz tul ni hagy hat ja vagy új já é pít he ti. Ál lan dó an plasz -
ti kus anyag gal dol go zunk, ame lyet íz lé sünk sze rint for-
málhatunk, de az anyag meg ke mé nye dik, olyan ke mény
lesz, mint a vas, és meg tart ja a for mát, amelyet neki adunk.

Egy pél da be széd a „Hitopadesha”-ból – Sir Edwin Ar -
nold for dí tá sá ban ezt mond ja: „Nézd, az agyag vas sá szá -
rad, de a fa ze kas for mál ta, teg nap még õ volt a mes ter, ma a sors
lett a mes ter.”

Mes te rei va gyunk te hát hol na punk nak, bár mennyi re is 
gá tol nak ma teg na punk ered mé nyei.

Ve gyük most sor ra a kü lön bö zõ szem pon to kat, ame -
lyek sze rint a kar mát ta nul má nyoz hat juk.

Az okok nak, va la mint lét re ho zó ik ra és má sok ra gya ko rolt
ha tá suk nak há rom osz tá lya van. Az elsõ osz tály a gon do la ta -
ink ból van. A gon do lat a leg ha tal ma sabb té nye zõ az em be -
ri kar ma ala kí tá sá ban, mi vel a gon do lat ban az Én ener gi ái
a men tá lis anyag gal dol goz nak, amely nek fi no mabb faja
al kot ja az egyé ni ség tes tét, és dur vább faj tá ja is gyor san
tud fe lel ni a tu dat min den rez gé sé re. Azok a rez gé sek,
ame lye ket gon do lat nak, a Gon dol ko dó köz vet len te vé -
keny sé gé nek ne ve zünk, a men tá lis anyag ból ha tá ro zott
for má kat, va gyis ké pe ket hoz nak lét re, ame lyek a men tá lis 
tes tet ala kít ják. Amint lát tuk, min den gon do lat bi zo nyos
vál to zást idéz elõ a men tá lis test ben, és az egy mást kö ve tõ
éle tek men tá lis ké pes sé ge it az el múlt élet ben vég zett gon -
dol ko dás formálja. 

Nincs az em ber nek gon do lat ere je vagy ér tel mi ké pes sé -
ge, ame lyet ki tar tó, tü rel mes gon dol ko dás sal nem maga
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al ko tott vol na. Más rész rõl egyet len ilyen mó don al ko tott
men tá lis kép sem vész el, ha nem meg ma rad, mint egy ez -
után ki fej lõ dõ ké pes ség anya ga. A men tá lis kép mind -
egyik cso port já ból va la mi lyen ké pes ség lesz, amely min-
den új gon do lat tal, vagy min den azo nos fajú men tá lis kép -
pel gya rap szik. 

Aki a tör vényt is me ri, olyan bi zo nyos ság gal és ha tá ro -
zott ság gal al kot hat ja sza ba don vá lasz tott ér tel mi jel le gét,
mint ami lyen nel a kõ mû ves épí ti a fa lat. A ha lál nem vet
vé get a mun ká nak, ha nem el len ke zõ leg, a test ter hé tõl
meg sza ba dul va meg könnyí ti az em ber szá má ra men tá lis
ké pei fel dol go zá sá nak fo lya ma tát. Ké pes sé ge ket te remt,
amely ké pes sé ge ket a kö vet ke zõ szü le tés kor ma gá val hoz a 
fi zi kai vi lág ba, és új fi zi kai agyá nak egy ré sze, ké sõbb tár -
gya lan dó mó don, e ké pes ség szer vé vé alakul. 

Új föl di éle té nek kez de tén e ké pes sé gek összes sé ge al -
kot ja a men tá lis tes tet, agya és ideg rend sze re úgy ala kul,
hogy ezt a men tá lis tes tet, il let ve ké pes sé ge ket a fi zi kai sí -
kon ki fe je zés re tud ja jut tat ni. Így az egyik élet ben gyûj tött 
men tá lis ké pe ink a kö vet ke zõ élet ben jel lem vo nás ok ként
és haj la mok ként je lent kez nek. Ezért van meg ír va az egyik
Upanisádban: „Az em ber a gon do lat te remt mé nye, amin
eb ben az élet ben el mél ke dik, azzá lesz a jövõ élet ben.”63

Ilyen a tör vény és ér tel mi és er köl csi jel le münk ala kí tá sa a
mi ke zünk be van le té ve. Ha gon do san fog lal ko zunk vele,
elõnyt és te kin télyt nye rünk be lõ le, ha el ha nya gol juk,
kárt és szé gyent. A men tá lis jel leg te hát az egyé ni kar ma
egy ré sze, ha tá sa az egyén re, aki ezt a ha tást ki vál tot ta.
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Ugyan az az em ber azon ban, aki rõl be szé lünk, má so kat
is be fo lyá sol gon do la ta i val. Azok a men tá lis ké pek, ame -
lyek sa ját men tá lis tes tét al kot ják, rez gé si fo lya ma tot in dí -
ta nak meg, és ma gu kat má sod la gos for mák ban reprodu-
kálják. Ezek az utób bi ak rend sze rint vággyal ke ve red ve
asztrális anya got is von nak ma guk hoz, és ezért egy más
köny vem ben (Kar ma) eze ket a má sod la gos gon do lat for -
má kat asztro-mentális ké pek nek ne vez tem el. 

Az ilyen for mák az tán el hagy ják al ko tó ju kat, és mint -
egy füg get len éle tet él nek, de még is mag ne ti kus kap cso -
lat ban ma rad nak vele. Érint ke zés be jut nak má sok kal, be-
folyásolnak má so kat, és így karmikus kö te lé ke ket lé te sít -
ve ki bo csá tó juk és a töb bi em ber kö zött, erõ sen meg ha tá -
roz zák a jövõ élet be li kör nye ze tet. Így szö võd nek a köte-
lé kek, ame lyek az em be re ket ké sõb bi éle te ik ben jó vagy
rossz cé lok ra egy más hoz kö tik. Kö te lé kek, ame lyek ro ko -
nok kal, ba rá tok kal és el len sé gek kel vesz nek kö rül, ame -
lyek jö ven dõ élet utunk ba se gí tõ ket vagy aka dá lyo zó kat
ál lí ta nak: em be re ket, akik jót tesz nek, vagy ár ta nak ne -
künk, akik sze ret nek anél kül, hogy eb ben az élet ben sze -
re te tük el nye ré se ér de ké ben bár mit is tet tünk vol na, és
olya no kat, akik gyû löl nek, bár eb ben az élet ben sem mit
sem tet tünk, ami ezt a gyû lö le tet in do kol ná. Ha eze ket az
ered mé nye ket ala po san át gon dol juk, tisz tán áll elõt tünk
egy fon tos ta ní tás, még pe dig az, hogy er köl csi és ér tel mi
jel le mün ket sa ját gon do la ta ink ala kít ják, és ugyan ak kor,
az zal egyi de jû leg gon do la ta ink nak má sok ra való ha tá sa
ha tá roz za meg jö ven dõ életünk társait.

Az ener gi ák má so dik nagy osz tá lya vá gya ink ból áll,
olyan tár gyak irán ti vá gyó dá sa ink ból, ame lyek a kül vi lág -
ból von za nak. Mi vel ezek ben a vá gyak ban az em ber nél
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némi men tá lis elem is van, a „men tá lis ké pek” fo gal mát
rá juk is ki ter jeszt het jük, ha bár fõ képp asztrális anyag ban
jut nak ki fe je zés re. Lét re ho zó juk ra gya ko rolt ha tá suk az,
hogy vágy tes tét, va gyis asztális tes tét fel épí tik, ki ala kít ják
sor sát arra az idõ re, ami kor a ha lál után a kámalokába jut,
és meg ha tá roz zák kö vet ke zõ szü le té se kor fel öl ten dõ aszt-
rális testét. 

Ha ezek a vá gyak ál la ti a sak, ke gyet le nek, tisz tá ta la nok,
ter mé keny okai lesz nek a ve le szü le tett be teg sé gek nek, a
gyen ge és be te ges agy nak, ami epi lep szi á hoz, katalepsziá-
hoz és az ideg be teg sé gek min den fé le faj tá já hoz, fi zi kai fej -
lõ dé si rend el le nes ség hez és fogyatékosághoz és vég sõ eset -
ben szörny szü lött ség hez ve zet. A bes ti á lis haj la mok ab-
nor má lis faj tá ja és erõs sé ge az asztrális vi lág ban bi lin cse -
ket ko vá csol hat, és az ilyen haj la mok ál tal ala kí tott aszt-
rális test ben élõ egókat egy idõ re olyan ál la tok asztrális
tes té hez köti, ame lyek ha son ló haj la mok kal bír nak, és így
kés lel te ti új ra szü le té sü ket. Ha ezt a sor sot el is ke rü lik, az
ál la ti a san for mált asztrális test néha rá nyom ja is mer te tõ -
je le it a gyer mek kép zõ dõ fi zi kai tes té re még szü le té se
elõtt, és fé lig ál la ti ször nyet hoz lét re, ami lyen, tud juk,
néha születik.

Mi vel a vá gyak ki fe lé ömlõ ener gi ák, ame lyek bi zo nyos
tár gyak hoz ta pad nak, min dig olyan kör nye zet be vonz zák
az em bert, ame lyik ben ki elé gü lést ta lál nak. A föl di dol gok 
irán ti vá gyak, ame lyek a lel ket a kül vi lág gal kö tik össze,
azok ra a he lyek re vonz zák, ahol a vágy tár gya leg könnyeb -
ben el ér he tõ, és ezért mond ják, hogy az em ber vá gya i nak
meg fe le lõ en szü le tik a vi lág ra. A vágy te hát az egyik ok,
amely az új ra szü le tés he lyét meg ha tá roz za.
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A vá gyak ál tal elõ hí vott asztromentális ké pek épp úgy
be fo lyá sol nak más em be re ket, mint a gon do la tok. En nél
fog va gyak ran a sze re tet vagy a gyû lö let leg erõ sebb kö te lé -
ke i vel köt nek össze ben nün ket más em be rek kel, mi vel az
em be ri fej lõ dés mos ta ni fo kán az át lag em ber nél a vá gyak
rend sze rint erõ seb bek és tar tó sab bak, mint a gon do la tok.
Jö ven dõ kör nye ze tünk meg ha tá ro zá sa te kin te té ben te hát
je len tõs sze re pet ját sza nak, és a jö ven dõ élet be olyan sze -
mé lye ket és be fo lyá so kat vonz hat nak, amely kap cso la tok -
ról az em ber nek sejtelme sincs. 

Mond juk pél dá ul, hogy va la ki a gyû lö let vagy a bosszú
gon do la tá nak ki kül dé sé vel köz re mû kö dik ab ban, hogy
egy má sik em ber ben ha son ló im pul zus tá mad, amely gyil -
kos ság ra ve zet. A kar ma a gon do lat al ko tó ját össze kö ti a
bûn tett vég re haj tó já val, ha bár a fi zi kai sí kon soha nem is
ta lál koz tak. A rossz, amit az ál tal oko zott, hogy a má si kat a
go nosz tett re bír ta, bün te tés ként fog vissza tér ni hoz zá, és
vég re haj tá sá ban a haj da ni tet tes is részt vesz majd. Az ún.
„de rült ég bõl le csa pó vil lám”, amely re úgy érzi, egy ál ta lán 
nem szol gált rá, sok szor ilyen ok kö vet kez mé nye, és a lé -
lek egy lec két ta nul meg be lõ le és je gyez fel, míg az al sóbb
ön tu dat az zal gyöt rõ dik, hogy igaz ság ta la nul szen ve dett. 

Sem mi sem ér he ti az em bert, amit meg ne ér de melt
vol na, és ha nem is em lék szik rá, a tör vény ha tá sa nem ma -
rad el. Így meg ta nul juk, hogy vá gya ink nak sa ját ma gunk -
ra gya ko rolt ha tá sa vágy ter mé sze tet te remt, és ez ál tal kö-
vet ke zõ szü le té sünk kor fi zi kai tes tün ket erõ sen be fo lyá -
sol ja. Meg ta nul juk, hogy ezek a vá gyak új ra szü le té sünk
he lyé nek meg vá lasz tá sá nál is nagy sze re pet ját sza nak, má -
sok ra való ha tá suk pe dig köz re mû kö dik ab ban, hogy jövõ
éle tünk ben kik lesz nek tár sa ink.
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Az ener gi ák har ma dik nagy osz tá lya, ame lye ket a fi zi -
kai sí kon cse le ke de tek nek is me rünk, má sok ra való ha tá -
suk kal sok kar mát hoz nak lét re, an nak el le né re, hogy a
bel sõ em bert köz vet le nül csak ke vés sé be fo lyá sol ják. Ezek 
csu pán kö vet kez mé nyei a múlt gon do la ta i nak, vá gya i nak,
és a kar ma, ame lyet kép vi sel nek, na gyobb részt ezen cse -
lek mé nyek meg tör tén té vel ki is me rül. Köz vet ve pe dig
annyi ban érin tik, hogy új gon do la tok ra, vá gyak ra és ér zel -
mek re ösz tön zik, a kar ma te rem tõ ere je azon ban ezek ben
rej lik, nem pe dig a cse le ke de tek ben. 

Ha va la mi lyen cse le ke de tet gyak ran is mét lünk, tes ti
szo kás sá vá lik, és az egót kor lá toz hat ja ab ban, hogy a kül -
vi lág ban meg nyi lat koz has son. A test azon ban is mét ele -
nyé szik, és ezért a tet tek kar má ja csu pán egy élet re van
kor lá toz va, ami a lé lek re való ha tá sát il le ti. Más kép pen áll
a do log, ha a cse le ke de tek nek má sok ra való ha tá sát vesz-
szük fi gye lem be, azt, hogy sze ren csét vagy sze ren csét len -
sé get okoz tak-e, vagy ha azo kat a ha tá so kat igyek szünk ki -
nyo moz ni, ame lye ket mint pél da ké pek okoz tak. Ezek a
ha tá sok köt nek össze min ket má sok kal, és ezért jövõ
életünkbeli tár sa ink meg ha tá ro zá sá nál ez a har ma dik té -
nye zõ, nem em be ri kör nye ze tünk meg ha tá ro zá sá nál pe dig 
a fõ té nye zõ.

Nagy já ból azt mond hat juk, hogy fi zi kai kör nye ze tünk
ked ve zõ vagy ked ve zõt len vol ta ko ráb bi cse le ke de te ink
ha tá sá tól függ, és at tól, va jon ezek más em be rek re bol dog -
sá got vagy sze ren csét len sé get hoz tak. A fi zi kai cse le ke de -
tek má sok ra való ha tá sa i nak karmikus kö vet kez mé nyei
ab ban nyil vá nul nak meg, hogy el kö ve tõ ik nek a jö ven dõ
élet ben jó vagy rossz fi zi kai kö rül mé nye ket jut tat nak. Ha
va la ki ide jé nek fel ál do zá sá val pénzt, fá rad sá got nem kí -
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mél ve má sok nak fi zi kai jót tett, cse le ke de te i nek kar má ja
fi zi kai bol dog sá got adó, ked ve zõ kör nye ze tet hoz. El len -
ben ha em ber tár sa i nak fi zi kai fáj dal mat oko zott, eb bõl
ere dõ en karmikusan nyo mo rú sá gos, fi zi kai szen ve dést
oko zó vi szo nyo kat fog arat ni. Ez így lesz, bár mi is le gyen
az in dí tó ok mind két eset ben – egy tény, ami an nak meg ál -
la pí tá sá ra ve zet, hogy a törvény: 

Min den erõ a maga sík ján hat. Ha az em ber a fi zi kai sí kon 
jót vet, ez ál tal ugyan csak a fi zi kai sí kon arat ma gá nak
olyan kö rül mé nye ket, ame lyek kö zött bol dog le het, és az
in dí tó ok ezen egy ál ta lán nem vál toz tat. Va la ki az zal a
szán dék kal vet het bú zát, hogy vele spe ku lál va szom széd -
ját tönk re te gye, de a rossz szán dé ka nem azt ered mé nye zi,
hogy a bú zá ból gyer mek lánc fû kel ki. Az in dí tó ok men tá -
lis vagy asztális erõ, asze rint, hogy aka rat ból vagy vágy ból
ered-e, az er köl csi és az ér tel mi jel lem re vagy a vágy ter mé -
szet re hat-e vissza kü lön-kü lön. 

Ha va la mi lyen cse le ke det tel fi zi kai bol dog sá got oko -
zunk, az fi zi kai erõ, és a fi zi kai sí kon hat. „Cse le ke de te i -
vel” az em ber a fi zi kai sí kon be fo lyá sol ja em ber tár sa it,
örö met vagy bá na tot ter jeszt maga kö rül, és ez ál tal nö ve li
vagy csök ken ti az em be ri jó lét összes sé gét. Az öröm e nö -
ve lé sé nek vagy csök ken té sé nek mo tí vu ma le het jó, le het
rossz, vagy kö zöm bös. Egy em ber te het jót em ber tár sa i val
pusz ta jó aka rat ból, mert lel ki szük ség le te, hogy sok em -
bert bol dog gá tegyen. 

Mond juk, eb bõl az in dí tó ok ból átad egy par kot a vá ros
la kó i nak sza bad hasz ná la tá ra. Egy má sik ugyan ezt te szi,
de kér ke dés bõl, ab ból a vágy ból, hogy a köz fi gyel met ma -
gá ra von ja, hogy ez ál tal tár sa dal mi ki tün te tést sze rez zen,
vagy mond juk, azért te szi, hogy va la mi cí met kap jon. Egy
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har ma dik ve gyes mo tí vu mok ból ado má nyoz hat par kot,
rész ben ön zet le nül, rész ben önzõ ok ból. Ezek a kü lön bö zõ 
mo tí vu mok a ma guk mód ján fog ják az em ber jel le mét új -
ra szü le tés kor be fo lyá sol ni. Az elsõ eset ben ked ve zõ en, a
má so dik ban ked ve zõt le nül, a har ma dik ban ke vés bé ész re -
ve he tõ en. 

Az ado mány nak sok em bert bol do gí tó ha tá sa azon ban
nem függ az ado má nyo zó in dí tó oká tól. Az em be rek örül -
nek a park nak, bár mely mo tí vum ból kap ták, és az öröm,
amely az ala pí tó cse le ke de té bõl fa kad, karmikus igényt
kelt a szá má ra, adós ság lé te sül, amely tel jes bi zo nyos ság -
gal vissza fi ze tés re ke rül majd. Ké nyel mes vagy fény ûzõ fi -
zi kai kör nye zet ben lesz, amely ben sok fi zi kai él ve zet hez
jut, és fi zi kai gaz dag sá gá nak fel ál do zá sa meg hoz za a meg -
ér de melt ju tal mat, a cse le ke det karmikus gyü möl csét. 

Eh hez joga van. A ha szon azon ban, ame lyet hely ze té -
bõl húz, a bol dog ság, ame lyet va gyo ná ból és kör nye ze té -
bõl ma gá nak ki csi hol, fõ kép pen jel le mé tõl függ, és itt
megint azt kap ja, amit meg ér de melt, mert min den ve tés a
maga gyü möl csét hoz za.”64 A kar ma bi zony igaz sá gos. A
rossz em ber tõl sem ta gad ja meg a ju tal mat, az ál dá sos cse -
le ke det igaz sá gos kö vet kez mé nyét, azon ban ki oszt ja neki
a rosszabb jel le met is, mo tí vu mai gyar ló sá gá nak jo gos
ered mé nyét, úgy hogy gaz dag sá ga kö ze pet te is bol dog ta lan 
és elé ge det len ma rad. A jó em ber vi szont nem ke rül he ti ki
a fi zi kai fáj dal mat, ha egy cse le ke de té vel, amely jó in dí tó -
ok ból fa kadt ugyan, fi zi kai fáj dal mat oko zott. Az oko zott
nyo mo rú ság fi zi kai kö rül mé nye i be nyo mo rú sá got hoz,
azon ban a jel le mét ja ví tó jó in dí tó ok tar tós bol dog ság for -
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rá sa lesz, és ba jai kö zött is tü rel mes és meg elé ge dett ma -
rad. Na gyos sok ért he tet len do log meg vi lá go so dik elõt- 
tünk, ha ezt az alap tör vényt a min den na pi élet té nye i re al -
kal maz zuk. 

Az in dí tó ok eme ha tá sa és a cse le ke de tek ered mé nyei
(gyü möl csei) arra ve zet he tõk vissza, hogy min den erõ an -
nak a sík nak jel lem zõ tu laj don sá ga it vi se li ma gán, ame -
lyen ke let ke zett. Mi nél ma ga sabb ez a sík, an nál hatéko-
nyabb és tar tó sabb az erõ. Ezért fon to sabb az in dí tó ok,
mint maga a cse le ke det, és egy el hi bá zott cse le ke det,
amely jó in dí tó ok ból szár ma zott, több jót hoz a vég re haj -
tó já nak, mint egy rossz in dí ték ból ere dõ jó tett. A jel lem re
vissza ha tó in dí tó ok a ha tá sok hosszú so rát in dít ja el, mert
a jö ven dõ cse le ke de te ket az a jel lem fog ja irá nyí ta ni. Nem
kö zöm bös te hát, tö ké le te se dik-e a jel lem, vagy rom lik. A
tett maga pe dig, amely vég re haj tó já nak má sok ra való ha -
tá sa sze rint örö met vagy sze ren csét len sé get hoz, ön ma gá -
ban sem mi fé le to váb bi ter me lõ erõ vel nem bír, és eredmé-
nyeiben tel je sen kimerül. 

Ha a he lyes cse lek vé si mó dot el ho má lyo sít ja az el len té -
tes nek lát szó kö te les sé gek össze üt kö zé se, a kar ma tör vé -
nyé nek is me rõ je gon do san igyek szik a leg jobb mó dot
ki vá lasz ta ni, a leg vég sõ kig meg fe szít ve ér tel mét és íté lõ -
ké pes ség ét. In dí tó oka it a leg na gyobb lel ki is me re tes ség gel
vá laszt ja meg, el ve ti az önzõ szán dé ko kat és meg tisz tít ja
szí vét, de az tán bát ran cse lek szik. Ha cse lek vé si mód ja ké -
sõbb hi bás nak is bi zo nyul na, kész sé ge sen fo gad ja a hely -
te len cse lek vés bõl ere dõ szen ve dést, mint a jö võ re szük-
séges lec két. Köz ben azon ban ne mes mo tí vu ma jel le mét
min den idõk re megtisztította.
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Ez az ál ta lá nos elv, amely sze rint az erõ ah hoz a sík hoz
tar to zik, ame lyi ken lét re jött, vég te le nül fon tos. Ha az
ilyen erõt azért hoz zuk mû kö dés be, hogy va la mi fi zi kai
tár gyat nyer jünk el, ez az erõ a fi zi kai sík ra hat, és a cse lek -
võt ah hoz fûzi. Ha devacsáni dol gok ra irá nyít juk, a
devacsáni sí kon fog hat ni, és ki kül dõ jét e sík hoz kap csol -
ja. Ha pe dig in dí té ka az is te ni szol gá la ta, a spi ri tu á lis sík -
ról in dul ki, és nem köti töb bé se ho vá sem az egyént, mert
az egyén maga már nem kí ván sem mit, nem vá gyik sem -
mi re.

A kar ma há rom faj tá ja:
1. Érett kar ma az, amely kész az ara tás ra és ezért el ke rül -

he tet len. A múlt egész kar má já ból egyet len éle ten be lül
csak egy bi zo nyos rész me rül ki. Bi zo nyos karmikus adós -
sá gok annyi ra kü lön böz nek egy más tól, hogy nem tud nak
egyet len fi zi kai test ben ki elé gí tés re ta lál ni, ha nem meg -
nyil vá nu lá suk hoz igen kü lön bö zõ test-tí pu sok szük sé ge -
sek. Az tán van nak kö te les sé ge ink olya nok iránt, akik nem 
szü let tek ve lünk egy idõ ben újra. Van kar ma, amely nek
egy bi zo nyos nem zet ben vagy tár sa dal mi hely zet ben kell
tel je sed nie, de ugyan an nak az em ber nek le het olyan kar -
má ja is, amely nek tel je se dé sé hez egé szen más fel té te lek
szük sé ge sek. 

Az összkarmának csu pán egy bi zo nyos ré szét le het egy
adott élet ben le dol goz ni. Ezt a részt a Kar ma Urai vá laszt -
ják ki, akik rõl ké sõbb töb bet fo gunk mon da ni. Õk ve ze tik
a lel ket csa lád já ba, nem ze té be, he lyé re és egy bi zo nyos
test ben való új ra szü le tés be. Mind ezek a té nye zõk al kal -
mas hely ze tet te rem te nek az okok össze tar to zó cso port já -
nak ki tel je se dé sé hez. Ez az okhalmaz (kar ma) ha tá roz za
meg az il le tõ élet hosszát, ez adja a test nek bi zo nyos is mer -
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te tõ je le it, erõ it és korlátait, és hoz za érint ke zés be az em -
bert az élet pe ri ó du sa alatt tes te sült olyan lel kek kel,
akik kel szem ben elõb bi éle té ben adós sá got ho zott lét re.
Ez ve szi kö rül ro ko nok kal, ba rá tok kal, el len sé gek kel, ez
ha tá roz za meg a spe ci á lis vi szo nyo kat, ame lyek be be le szü -
le tik, a ve le já ró elõ nyök kel és hát rá nyok kal, ez vá lo gat ja
ki a men tá lis ké pes sé ge ket, ame lye ket ki tud fej te ni, ki ala -
kít va szá má ra agy- és ideg rend szer ét. Ez hoz za össze az
oko kat, ame lyek kül sõ élet pá lyá ja alatt ba jo kat és örö mö -
ket okoznak neki. 

Mind ez „érett kar ma”, és ez az, amit egy hi va tott aszt -
ro ló gus a ho rosz kóp ból ki tud mu tat ni. E kö rül mé nyek te -
kin te té ben az em ber nek nincs vá lasz tá sa, eze ket már a
múlt ban meg ej tett vá lasz tá sai szi go rú an meg ha tá roz zák,
és az em ber kény te len a fel vett adós sá gát az utol só fil lé rig
vissza fi zet ni.

A fi zi kai, az asztrális és a men tá lis test, ame lye ket a lé -
lek új éle te tar ta má ra ma gá ra ölt, amint lát tuk, múlt já nak
köz vet len ered mé nyei, és az érett kar ma rend kí vül fon tos
ré szei. Ezek a lel ket min den ol dal ról kor lá tok közé zár ják,
és sa ját múlt ja az íté lõ bí ró, aki a maga te rem tet te kor lá to -
zást meg szab ja. A bölcs em ber de rû sen fo gad ja azo kat, és
buz gón mun kál ko dik ja ví tá su kon, mert tud ja, hogy me -
ne kül ni elõ lük úgy sem le het.

Az érett kar má nak van még egy faj tá ja, amely nek igen
ko moly je len tõ sé ge van: az el ke rül he tet len cse le ke de tek
kar má ja. Min den cse lek vés egy sor gon do lat vég sõ ki fe je -
zé se. Ha gon do la tot gon do lat ra hal mo zunk – ké mi ai ki fe -
je zés sel szól va – a gon do la tok te lí tett ol da tát kap juk, míg
vé gül egy má sik gon do lat, egy im pul zus, egy kí vül rõl jövõ
rez gés az egé szet azzá a cse le ke det té sû rí ti, ame lyik a gon -
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do lat nak ki fe je zést ad. Ha foly to no san ugyan olyan faj tá jú
gon do la tot, mond juk a bosszú gon do la tát is mé tel jük, vé -
gül el ér ke zünk a te lí tett ség ál la po tá hoz, ami kor az tán egy
kí vül rõl jövõ im pul zus cse lek vés sé sû rí ti, és az ered mény
va la mely go nosz tett. Ép pen így, ha a má sok se gí té sé nek
gon do la tát a te lí tett ség pont já ig is mé tel jük, egy ked ve zõ
al ka lom kor va la mi lyen hõs tett for má já ban kristályosodik
ki. 

Az em ber át hoz hat ma gá val ilyen fé le érett kar mát, és az 
elsõ rez gés, amely az ilyen tet té sû rû sö dés re kész érett
gon do lat cso por tot ta lál ja, ön tu dat la nul, anél kül, hogy ak -
kor ép pen akar ná, a tett el kö ve té sé re kész te ti. Ak kor már
nem áll hat meg, hogy mér le gel jen, olyan ál la pot ban van,
amely ben ér tel mé nek leg kö ze leb bi rez gé se már cse lek vést 
vált ki. Még ép pen egyen súlyt tart, de a leg cse ké lyebb be -
ha tás ra már el ve szít he ti. Ilyen kö rül mé nyek kö zött maga
az em ber cso dál ko zik leg in kább azon, hogy bûnt kö ve tett
el, vagy egy ne mes és ön fel ál do zó cse le ke de tet vitt vég hez.
Azt mond ja: „Nem is tud tam, mit te szek” és tö ké le te sen
el fe lej ti, hogy tet tét olyan gyak ran vé gig gon dol ta, hogy
vé gül el ke rül he tet len né vált. Ha az em ber gyak ran irá -
nyít ja aka ra tát egy bi zo nyos tett el kö ve té sé re, aka ra ta vé -
gül is vissza von ha tat la nul ah hoz ta pad, és csak egy ked-
vezõ al ka lom kell hoz zá, hogy tett re vált sa. 

Amíg az em ber gon dol kod ni tud, fenn ma rad a vá lasz tá -
sa, a régi gon do lat tal szem be újat sze gez het, és ezt annyi ra
is mé tel he ti, amíg las san ként egé szen le gyû ri a ré git. De ha 
már a leg kö ze leb bi kül sõ ösz tön zést kö ve tõ lel ki rez dü lés
cse lek vést je lent, ak kor ki me rült a vá lasz tás le he tõ sé ge.

Eb ben rej lik egy régi prob lé má nak, a sza bad aka rat és a
kény sze rû ség prob lé má já nak meg ol dá sa. Az em ber sza bad 
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aka ra tá nak gya kor lá sa ál tal a maga szá má ra las san ként
kény szer hely ze tet te remt. A kény sze rû ség és a sza bad aka -
rat leg kü lön bö zõbb kom bi ná ci ói e két szél sõ ség kö zött
van nak, és a mind nyá juk elõtt is me re tes bel sõ küz del me -
ket hoz zák lét re. 

Az aka rat ál tal ve ze tett cél za tos cse lek vé sek gya ko ri is -
mét lé sé vel ál lan dó an te remt jük a szo ká so kat. Az ilyen
szo kás kor lá to zás sá, vé gül pe dig au to ma ti ku san vég hez -
vitt cse le ke det té vá lik. Ak kor ta lán kény te le nek va gyunk
be lát ni, hogy a szo kás rossz, és fá radt sá go san el kezd jük el -
len té tes gon do la tok kal meg szün tet ni, vé gül sok ki ke rül -
he tet len bot lás után az új gon do lat fo lya mat ki szo rít ja a
ré git, és vissza nyer jük tel jes sza bad sá gun kat, – azon ban
gyak ran csak azért, hogy más bi lin cse ket rak junk ma -
gunk ra. 

A régi gon do lat for mák így fenn ma rad nak, és egyé ni
vagy nem ze ti elõ í té let ké pé ben kor lá toz zák gon dol ko dás -
mó dun kat. Az em be rek ezek rõl a kor lá to zá sok ról na -
gyobb részt sem mit sem tud nak, és mit sem sejt ve ví gan
él nek bi lin cse ik ben, azok vi szont, akik meg tud ják az iga -
zat sa ját lé nyük rõl, sza bad dá lesz nek. Agyunk és ideg -
rend sze rünk szer ke ze te al kot ja éle tünk leg erõ sebb szük-
ségszerûségét. Eze ket el ke rül he tet le nül ma gunk hoz tuk
lét re ko ráb bi gon dol ko dá sunk kal, most kor lá toz nak ben -
nün ket, és gyak ran súr ló dá so kat okoz nak. Las san és fo ko -
za to san meg le het ja ví ta ni, a kor lá tok szé le sít he tõk,
azon ban hir te len túl lép ni nem tud juk azokat.

Egy má sik for má ja az érett kar má nak az, ami kor bi zo -
nyos rossz gon do la tok egy elõb bi élet ben az em ber köré
rossz szo ká sok ból ke mény hé jat fon tak, ami fog va tart ja,
és éle tét rossz élet té te szi. Cse le ke de tei múlt já nak el ke rül -
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he tet len kö vet kez mé nyei, amint az imént tár gyal tuk, és
több éle ten át is fenn ma rad nak, ha azok az éle tek meg nyi -
lat ko zá suk ra nem ad nak al kal mat. Köz ben azon ban a lé -
lek nö vek szik is, ne mes tu laj don sá go kat fej leszt ki. Az-
után egy kö vet ke zõ élet ben a ko ráb bi rossz élet e ke mény
héja fel szín re ke rül, és e mi att a lé lek nem tud ja ki mu tat ni
ké sõb bi fej lõ dé sét, mint a csir ke, amely köz vet le nül a ki -
ke lés elõtt a to jás héj ban ma rad el rejt ve, és kí vül rõl csak a
to jás héj lát szik. Bi zo nyos idõ múl va ez a kar ma ki me rül,
és va la mely lát szó lag vé let len ese mény – egy nagy ta ní tó
sza va, egy könyv, egy elõ adás – szét tö ri a hé jat, és a lé lek
fel sza ba dul. Ezek a rit kán elõ for du ló hir te len és ma ra dan -
dó „meg té ré sek” az „is te ni ke gye lem cso dái”, ame lyek rõl
hal lunk, ame lye ket tö ké le te sen meg ért a kar ma is me rõ je,
és ame lyek tel je sen tör vény sze rû en mennek végbe.

2. A fel hal mo zott kar ma, amely mint jel lem mu tat ko zik,
az érett kar má val el len tét ben ál lan dó an mó do sul. Azt
mond hat juk, erõ sebb vagy gyen gébb haj la mok ból áll, a
gon do lat erõ sze rint, amely lét re hoz ta. Eze ket a haj la mo -
kat a gon do lat erõ nek mel let tük vagy el le nük al kal ma zott
új fo lya ma i val erõ sít het jük vagy gyen gít het jük. Ha olyan
haj la mo kat ta lá lunk ma gunk ban, ame lye ket hely te le ní -
tünk, ne ki áll ha tunk ki küsz öbö lé sük nek. Gyak ran nem si -
ke rül el len áll nunk a kí sér tés nek, le gyõz a vá gyak fel tö rõ
fo lya ma, de ha a vé gén be is ad juk a de re kun kat, mi nél to -
vább tu dunk el len áll ni, an nál kö ze lebb va gyunk tel jes le -
gyõ zé sé hez. Min den ku darc egy to váb bi lé pés a si ker felé,
mert az el len ál lás gyen gí ti a vágy ere jét, úgy hogy a jö võ -
ben ki sebb erõ vel fog fel lép ni.

Az ép pen ke let ke zett kar mát már tár gyal tuk.
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3. A kar ma kol lek tív, ha egy em ber cso port kar má já ról
van szó. A karmikus erõk nek a cso port min den tag já ra
való ha tá sa új té nye zõt visz az egyé ni kar má ba. Tud juk, ha 
egy pont ra több erõ hat, a pont moz gá si irá nya nem va la -
me lyik erõ irá nya lesz, ha nem az összes erõk ere dõ je, és az
összes egye dek ezt az irányt kö ve tik. Így egy cso port kar -
má ja a cso por tot al ko tó egye dek egy más ra ható erõ i nek
ere dõ je lesz és min den egyed en nek az ere dõ nek irá nyá -
ban moz dul el. 

Egy Egót egyé ni kar má ja va la mely csa lád hoz vonz,
mert ko ráb bi éle te i ben a csa lád több tag já val szo ros kap -
cso lat ba ke rült. A csa lád az egyik nagy apá tól va gyont örö -
köl és gaz dag lesz. Hir te len azon ban egy örö kös buk kan
fel, aki a nagy apa gyer mek te len nek vélt idõ sebb test vé ré -
tõl szár ma zott. Az örök ség most õrá száll át, a csa lád fõ pe -
dig sú lyo san el adó so dik. Na gyon könnyen le het sé ges,
hogy ez az egyé ni Én a múlt ban ez zel az örö kös sel sem mi
kap cso lat ban nem állt, apja el len ben múlt éle té ben va la mi
kö te le zett sé get vett ma gá ra vele szem ben, ami most eh hez
a ka taszt ró fá hoz ve ze tett. En nek el le né re, mi vel az Egó ré -
sze se a csa lád kar má já nak, õt is fe nye ge ti az apja tet té bõl
kö vet ke zõ szen ve dés. 

Ha már most az õ sa ját múlt já ban van va la mi rossz tett,
ami a csa lá di kar ma okoz ta szen ve dés ál tal tör leszt he tõ,
ak kor ré sze sül ni fog ben ne, ha azon ban nincs, ak kor va la -
mi lyen „elõ re nem lá tott ese mény” foly tán meg sza ba dul
at tól. Ta lán va la mi jó té kony ide gen, aki neki a múlt idõk -
bõl régi adó sa, érzi majd ma gát arra in dít tat va, hogy az il -
le tõt adop tál ja és fel ne vel je.

Még vi lá go sab ban jut ez ki fe je zés re az olyan karmikus
ese tek ben, mint pl. a vas úti sze ren csét len ség, ha jó tö rés,
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ár víz, cik lon, stb. Egy vo nat ki sik lik, a ka taszt ró fa köz vet -
len fe le lõs sé gét a vo nat ve ze tõ, a ka la uz, a vas út igaz ga tó -
ság, vagy a vo nat épí tõi és az al kal ma zot tak vi se lik, akik
úgy ér zik, hogy va la mi igaz ság ta lan ság érte õket, és az
egész vo nat ra egy sé ge sen elé ge det len és ha ra gos gon do la -
to kat irá nyí ta nak. Azok, akik nek fel hal mo zott – nem
szükségképpen érett – kar má juk azt hoz za ma gá val, hogy
éle tük hir te len ér jen vé get, be jut nak a vo nat ba, és le ró ják
adós sá gu kat, má sok vi szont, akik fel szán dé koz tak ülni a
vo nat ra, de nem volt olyan karmikus adós sá guk, „gond vi -
se lés-sze rû en” úgy me ne kül nek a sze ren csét len ség tõl,
hogy le kés nek a vonatról.

A kol lek tív kar ma jut tat hat ja az em bert olyan ba jok ba,
ame lye ket nem ze te há bo rú vi se lés sel okoz, és ez ál tal ta lán
múlt já nak olyan tar to zá sát rója le, amely nem volt szük -
ség kép pen érett kar ma, nem tar to zott je len le gi éle té hez.
Sem mi fé le szen ve dés sem ér he ti az em bert, ami re nem
szol gál ta tott vol na okot, de ha egy elõ re nem lá tott al ka -
lom me rül fel, amely ál tal múlt já nak va la mely kö te le zett -
sé gét tel je sít he ti, cél sze rû, ha fi zet, és örök re meg sza ba dul
tõle.

A „Kar ma Urai” azok a nagy szel le mi lé nyek, akik a
karmikus fel jegy zé se ket õr zik, és a karmikus tör vény szö -
ve vé nyes mû kö dé sét el ren de zik. H.P. Blavatsky a Tit kos
Tanítás-ban Lipikáknak vagy a Kar ma Fel jegy zõ i nek és
Ma ha ra dzsák nak65 és se re ge ik nek ne ve zi õket, akik a kar -
mát a föl dön vég re hajt ják. Õk is me rik min den em ber kar -
má ját, és ab ból min den tu dó böl cses ség gel bi zo nyos ré sze-
ket ki vá lasz ta nak, össze ál lí ta nak és el ké szí tik min den élet
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ter vét. A Lipikák ad ják meg a fi zi kai test nek az új ra szü le -
tõ lé lek ru há já nak alap esz mé jét, amely nek ki kell fe jez nie
a lé lek ké pes sé ge it és hi á nya it. Ezt az „ide át” a Ma ha ra -
dzsák fel fog ják, és egy min den rész le tet te kin tet be vevõ
mo del lé dol goz zák fel, ame lyet az tán a ne kik alá ren delt se -
gí tõk nek ad nak át, hogy má sát el ké szít sék. A más pe dig az
éterikus test, a sûrû test mat ri cá ja. En nek a két test nek
anya gát az anya tes te i bõl von ják el, és a fi zi kai örök lés tör -
vé nye i nek van alá vet ve. 

A fajt, az or szá got és a szü lõ ket a szü le ten dõ Egó tu laj -
don sá ga i nak meg fe le lõ en vá laszt ják ki, hogy fi zi kai tes te
ré szé re meg fe le lõ anya got, és elsõ élet éve i re meg fe le lõ
kör nye ze tet kap jon. Az il le tõ csa lád fi zi kai át örök lé se ha -
tá ro zott tí pust hoz lét re, és bi zo nyos sa já tos anya gú kom -
bi ná ci ó kat al kot. Örök lött be teg sé gek, az ideg rend szer
örök lött fi nom sá ga a fi zi kai anyag bi zo nyos kap cso la ta it
té te le zik fel, ame lyek az át vi tel re al kal ma sak. Az az Egó,
aki men tá lis és asztrális tes té ben olyan sa já tos sá go kat fej -
lesz tett ki, ame lyek ki fe je zés re jut ta tá sá hoz kü lö nös fi zi -
kai tu laj don sá gok szük sé ge sek, olyan szü lõk höz jut, akik
fi zi kai át örök lé se eze ket a kö ve tel mé nye ket biz to sí ta ni
tud ja. Így jut pél dá ul a ze ne i leg te het sé ges Én mu zi ká lis
csa lád ba, mert ott meg kap ja az éter tes te és a sû rû tes te fel -
épí té sé hez al kal mas anya got, és az ideg rend szer örö köl he -
tõ tí pu sa olyan fel fo gó ké szü lé ket te remt szá má ra, ami lyen 
te het sé ge ki fe je zés re juttatásához szükséges. 

Az igen rossz tí pu sú Egó dur va, bû nös csa lád ba szü le -
tik, ahol a tes tek dur va anya gok ból áll nak, és olyan im pul -
zu sok fel vé te lé re al kal ma sak, ami lye nek az ilyen em ber
men tá lis és asztrális tes té bõl ki in dul nak. Az olyan egó, aki 
hagy ta, hogy asztrális tes te és al sóbb ér tel me kü lön fé le ki -
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csa pon gá sok ba, mond juk iszá kos ság ba vi gye, olyan szü -
lõk höz szü le tik, akik nek ideg rend sze re a ki csa pon gá sok
kö vet kez té ben meg gyen gült, te hát iszá kos szü lõ ket fog
kap ni, akik az õ fi zi kai bur ká ba be teg anya got szol gál tat -
nak. Így al kal maz zák a Kar ma Urai az esz kö zö ket a cé lok -
hoz, és biz to sít ják az igaz ság ér vé nye sü lé sét. Az Én magá-
val hoz za karmikusan szer zett ké pes sé ge it és vá gya it, és
olyan fi zi kai tes tet kap, amely azok meg fe le lõ eszköze lesz.

Mi vel a lé lek mind ad dig vissza tér a föld re, amíg egyé ni
kar má ját tel je sen ki nem me rí tet te, és mi vel a gon do la tok
és vá gyak min den élet ben min dig új kar mát te rem te nek,
fel me rül a kér dés: ho gyan ér majd vé get ez a foly to nos le -
kö tött ség, mi kép pen éri el a lé lek a fel sza ba du lást? Így ér -
ke zünk el a „kar ma meg szû né sé nek” kér dé sé hez. Lás suk,
mi ként megy ez vég be. 

Leg elõ ször is az zal le gyünk tisz tá ban, hogy a kar má nak 
meg kö tõ ere je van. A lé lek ki fe lé ára dó ener gi á ja va la mely
tárgy hoz ta pad, és a lel ket ez a kö te lék ah hoz a hely hez
vonz za, ahol vá gyá nak tár gyá val egye sül het, és kí ván sá ga
ki e lé gül het. Amed dig a lé lek bi zo nyos tárgy hoz ta pad,
min dig oda von zó dik, ahol meg ta lál ja. A jó kar ma épp úgy
meg kö ti az em bert, mint a rossz, mert min den kí ván ság,
akár föl di dol gok ra, akár a devacsánra irá nyul, oda von ja a
lel ket, ahol ki elé gü lést talál.

A cse le ke de tet a vágy hoz za lét re. So ha sem ön ma gá ért
akar juk el kö vet ni, ha nem mert ál ta la va la mi kí vá na tos
dol got óhaj tunk el ér ni, te hát az ered mé nyét akar juk, vagy
amint ne vez ni szok ták, gyü möl csét sze ret nénk él vez ni. 

Az em ber nem azért dol go zik, mert ásni, épí te ni, vagy
szõ ni akar, ha nem mert az ásás, épí tés, szö vés gyü möl csét
pénz vagy más ja vak alak já ban akar ja learat ni. Az ügy véd
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nem azért védi a vád lot tat, mert szük sé gét érzi, hogy az
ügy szá raz rész le te it fel tár ja, ha nem mert pénzt, di csõ sé get 
és ran got akar sze rez ni. Min dig va la mi ért dol go zunk, és
te vé keny sé günk ru gó ja nem ma gá ban a mun ká ban, ha -
nem a mun ka gyü möl csé ben ke re sen dõ. A cse le ke de te ink
gyü möl cse utá ni vágy ösz tö nöz te hát te vé keny ség re, és a
gyü mölcs él ve ze te ju tal maz za erõ fe szí té se in ket.

A kar ma meg kö tõ ele me te hát a vágy. Amint a lé lek
nem kí ván töb bé sem mit, amit a föld vagy az ég nyújt hat,
szét sza kad a kö te lék, amely az új ra szü le tés há rom vi lá gá -
ban for gó ke re ké hez fon ja. Ma gá nak a cse lek vés nek nincs
ha tal ma, hogy a lel ket fog va tart sa, mert a cse lek vés, ha be -
fe je zõ dött, el tû nik a múlt ba. A foly ton meg úju ló vágy a
cse le ke det gyü möl cse után azon ban ál lan dó an új te vé -
keny sé gek re ösz tön zi az em bert, és foly ton új lán co kat ko -
vá csol.

Még sem kell saj nál koz nunk azon, hogy az em bert a vá -
gyak os to ra foly ton cse le ke de tek re ösz tön zi, mert a vágy
le gyõ zi a ne héz sé get, tét len sé get, a lus ta sá got, és az em bert 
te vé keny ség re ösz tön zi, ab ból pe dig ta pasz ta la to kat sze -
rez. Fi gyel jük csak meg a fû ben lus tán, gond ta la nul he ve -
rõ vad em bert: az éh ség, a táp lá lék utá ni vágy hajt ja a tevé-
kenységre, és vá gyá nak ki elé gí té se köz ben tü re lem ben,
ügyes ség ben és ki tar tás ban meg edzõ dik. Ilyen mó don
mentális tu laj don sá go kat is fej leszt. Mi helyt azon ban éh-
ségét ki elé gí tet te, is mét szunnya dó ál lat tá vál to zik vissza.
Mi lyen sok szol gá la tot tett a vá gyak ösz tön zõ ha tá sa a
men tá lis tu laj don sá gok fej lesz té sé ben, mi lyen hasz nos -
nak bi zo nyult ugyan eb ben a te kin tet ben a vágy a hír név
után, a ha lál után is fenn ma ra dó, tisz te lõ em lé ke zés után.
Amíg csak az em ber ha lad az is ten ség felé, szük sé ge van a
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vá gyak sar kan tyú já ra. A vá gyak ugyan min dig tisz táb bak
és ön zet le neb bek lesz nek, amint föl fe lé ha la dunk, mind -
amel lett ezek is vissza hoz nak az új ra szü le tés be. Ha et tõl
vég leg meg aka runk sza ba dul ni, tel je sen ki kell
magunkból irtanunk a vágyakat.

Ami kor az em ber vágy ni kezd a sza ba du lás után, arra
ta nít ják, hogy gya ko rol ja a „a cse le ke de tek gyü möl csé rõl
való le mon dást”, va gyis las san ként hagy jon fel az zal a kí -
ván ság gal, hogy va la mit bir to kol jon. Elõ ször ta gad jon
meg ma gá tól ön ként és szán dé ko san va la mely tár gyat, és
szok tas sa ma gát ah hoz, hogy nél kü le is elé ge dett le gyen.
Ha ma ro san nem érzi már hi á nyát, és fel fe de zi, hogy az
utá na való vágy kezd el tûn ni. Ezen a fo kon gon do san
ügyel ni kell arra, hogy sem mi olyan mun kát el ne mu -
lasszon, ami kö te les sé ge csak azért, mert most már kö zöm -
bös neki a mun ka ered mé nye. Gya ko rol ja ma gát min den
kö te les sé ge fi gyel me sebb és ko mo lyabb tel je sí té sé ben
anélkül, hogy tö rõd ne az zal, mi lyen gyü möl csöt hoz neki.
Ami kor eb ben el ér te a tö ké le tes sé get, és nem vá gyó dik
sem mi után, sem nem vet meg sem mit, ak kor nem te remt
több kar mát. Mert ha sem a föl di, sem a devacsáni dol gok -
hoz nem vá gyó dik, ak kor sem ide, sem oda nem vonz za
sem mi, nem kí ván sem mit, amit ezek a vi lá gok nyújt hat -
nak, és min den kö te lék meg sza kad köz te és kö zöt tünk. Ez
az egyé ni új kar ma ke let ke zé sé nek megszüntetése.

Azon ban a lé lek nek meg kell sza ba dul nia régi kö te lé -
ke i tõl is épp úgy, mint ahogy fel kell hagy nia új kö te lé kek
ko vá cso lá sá val. Eze ket a régi kö te lé ke ket vagy fo ko za to -
san kell le hull ni hagy ni, vagy pe dig meg fon tol tan szét kell 
tép ni. Szét té pé sük höz azon ban tu dás szük sé ges, olyan tu -
dás, amely vissza tud néz ni a múlt ba, fel tud ja ku tat ni az
egy ko ri oko kat, ame lyek a je len ben ha tá sok ká vál nak.
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Mond juk, hogy va la ki vissza te kint ve múlt éle te i re, bi -
zo nyos oko kat lát, ame lyek a jö võ ben va la mi lyen ese -
ményt fog nak ered mé nyez ni. Té te lez zük fel to váb bá,
hogy ez az ok va la mi lyen el szen ve dett jog ta lan ság mi at ti
gyû lö let, és hogy a gyû löl kö dõ gon do la tok an nak, aki a
jog ta lan sá got el kö vet te, egy éven be lül szen ve dést fog nak
hoz ni. Ez az em ber most egy új okot hoz hat lét re, amely
mint egy ke ve re dik a múlt ból ható erõk kel. El le nük sze -
gez he ti a jó aka rat és a sze re tet gon do la ta it, ve lük kö zöm -
bö sít he ti a gyû lö let gon do la tát, és ilyen mó don meg-
aka dá lyoz hat ja, hogy be kö vet kez zen a kü lön ben ki ke rül -
he tet len ese mény, amely megint csak új karmikus kö vet -
kez mé nyek kel jár na. Így le het sem le ge sí te ni a múlt ban
gyö ke re zõ erõ ket az ál tal, hogy egyen lõ erõs sé gû, de el len -
té tes erõ ket ál lí tunk ve lük szem be. Így „tu dás ál tal a kar -
mát el éget het jük”. Ha son ló kép pen meg szün tet he ti az em- 
ber je len le gi éle té ben fel épí tett kar má ját is, amely a jövõ
éle té ben hatott volna.

Az tán gá tol hat ják az em bert olyan tar to zá sok is, ame -
lye ket a múlt já ban vett ma gá ra má sok kal el kö ve tett rossz
tet te i vel, és így adó sá vá lett em ber tár sa i nak. Mos ta ni tu -
dá sa se gít sé gé vel meg ke res he ti haj da ni ál do za ta it, akár
ezen a vi lá gon van nak, akár a má sik ket tõn, és al kal mat
ke res het, hogy szol gá la tot te gyen ne kik. Le het nek olyan
karmikus hi te le zõi, akik vele egy idõ ben öl töt tek tes tet.
Eze ket fel ke res he ti, le ró hat ja adós sá gát. Ez ál tal meg sza -
ba dul hat egy bi lincs tõl, amely kü lön ben az ese mé nyek fo -
lyá sá nak át en ged ve ta lán egy kü lön új ra szü le tést kí vánt
vol na, vagy jö ven dõ éle té ben gá tol hat ta vol na õt. Ez ma -
gya ráz za meg néha az ok kul tis ta gyak ran kü lö nös és ta lá -
nyos cse lek vé si mód ja it. Az ilyen tu dás bir to ká ban pél-
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dául az em ber szo ros össze köt te tés be lép het va la ki vel, akit 
tu dat lan meg fi gye lõk és kri ti ku sok hoz zá tel je sen mél tat -
lan tár sa ság nak ta lál nak. Az ok kul tis ta azon ban nyu god -
tan leró egy karmikus kö te le zett sé get, amely kü lön ben
to vább ter hel né és gátolná haladását.

Azok, akik nek nincs elég tu dá suk, hogy múlt éle tük re
vissza pil lant sa nak, még is sok olyan okot tud nak ha tás ta -
la ní ta ni, ame lyet je len le gi éle tük ben in dí tot tak el. Gon do -
san vé gig néz he tik, ami re em lé kez nek, ki ra gad hat ják az
ese te ket, ami kor rosszat kö vet tek el, vagy ami kor ve lük
kö vet tek el rosszat. Az elõb bi e ket ak ként ha tály ta la nít ják,
hogy a ká ro sí tott sze mély felé sze re tõ és szol gá lat kész gon -
do la to kat kül de nek ki, és mi helyt le het sé ges, a fi zi kai sí -
kon szol gá la tot tesz nek neki. Az utób bi a kat pe dig úgy,
hogy a meg bo csá tás és a jó aka rat gon do la ta it kül dik felé.
Ezen a mó don csök ken tik har mo ni kus kö te le zett sé ge i ket, 
és kö ze lebb hoz zák a sza ba du lás napját.

A val lá sos em be rek, ami kor va la mely nagy val lás ta ní tó
pa ran csá nak en ge del mes ked ve a rosszat jó val fi ze tik meg,
ön tu dat la nul meg sem mi sí tik fris sen ke let ke zett kar má ju -
kat, amely kü lön ben a jö võ ben ju tott vol na ki fe je zés re.
Sen ki sem fon ha tó be a gyû lö let kö te lé ké vel, ha maga nem
szol gál tat hoz zá fo na lat, és ha a gyû lö let min den ere jét
ugyan olyan erõs sé gû sze re tet tel kö zöm bö sí ti. Ha egy lé lek 
min den fe lé csak sze re te tet és rész vé tet su gá roz ki, a gyû lö -
let gon do la tai nem ta lál nak al kal mat, hogy hoz zá kap cso -
lód ja nak. 

„A vi lág fe je del me jön, és sem mit sem ta lál én ben nem”. 
Min den nagy ta ní tó is mer te ezt a tör vényt, pa ran csa it rá
ala pí tot ta. Mind azok, akik irán tuk ér zett oda adás ból és
alá zat ból kö ve tik pa ran csa it, hasz no sít hat ják ezt a tör -
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vényt, ha bár ha tá sá nak rész le te it nem is is me rik. Ha a tu -
dat lan em ber, bár maga nem is me ri a ter mé sze ti tör- 
vé nye ket, lekiismeretesen be tart ja mind azo kat az uta sí tá -
so kat, ame lye ket a tu dós tól kap, ered mé nye ket ér het el,
amint a ter mé sze ti tör vé nyek kel össz hang ban dol go zik.
Ez ér vé nyes a fizikain túli vi lá gok ra is. So kan, akik nek
nincs ide jük ta nul má nyoz ni, szak te kin té lyek tõl el fo gad -
ják a min den na pi élet bi zo nyos sza bá lya it, és ilyen mó don
ön tu dat la nul is sza ba dul hat nak a karmikus kö vet kez mé -
nyek alól.

Olyan or szá gok ban, ahol az új ra szü le tés és a kar ma
min den pa raszt és mun kás elõtt ter mé sze tes, ez a hit a ki -
ke rül he tet len ba jok bi zo nyos csön des el fo ga dá sá hoz se gí -
ti, ami erõ sen hoz zá já rul a min den na pi élet bé ké jé hez és
nyu gal má hoz. A csa pá sok tól súj tott em ber nem szid ja sem 
Is tent, sem szom szé da it, ha nem bal sor sát sa ját ko ráb bi
rossz tet te i nek és go nosz sá ga ered mé nyé nek tu laj do nít ja.
Meg adás sal ve szi azo kat tu do má sul, igyek szik be lõ lük a
leg jobb ta nul sá got le von ni, és így sok fé le lem tõl és fáj da -
lom tól me ne kül meg, amellyel az, aki a tör vényt nem is -
me ri, kü lön ben is ne he zen vi sel he tõ ba ja it még job ban
meg ne he zí ti. A tör vény is me rõ je tud ja, hogy jö ven dõ éle te 
sa ját erõ fe szí té se i tõl függ, és hogy ugyan az a tör vény,
amely szen ve dést hoz, épp oly ki ke rül he tet le nül örö met is
okoz, ha a jót veti el. Eb bõl bi zo nyos bé ke tû rés és fi lo zo fi -
kus vi lág né zet fej lõ dik ki, ez pe dig szo ci á lis egyen súly hoz
és ál ta lá nos megelégedéshez vezet. 

A sze gé nyek és tu dat la nok nem foly tat nak mély me ta fi -
zi kai ta nul má nyo kat, de ala po san meg ér tik azo kat az egy -
sze rû ta ní tá so kat, hogy min den em ber újra meg újra a
vi lág ra jön, és hogy min den élet a sze rint ala kul, ami lye -
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nek az elõ zõ ek vol tak. Szá muk ra az új ra szü le tés olyan bi -
zo nyos és ki ke rül he tet len tény, mint a nap le men te és
nap fel kel te. Szá muk ra az a ter mé sze ti fo lya mat ré sze, ami
el len min den lá za dás vagy zú go ló dás ha szon ta lan dolog.

Ha a te o zó fia eze ket a régi igaz sá go kat a nyu gat gon do -
lat vi lá gá ban újra az õket meg il le tõ hely re te szi vissza, las -
san ként át fog ják hat ni a ke resz tény vi lág min den tár sa-
dalmi osz tá lyát, min de nütt meg ér te tik az élet mi ben lét ét,
és meg ta ní ta nak a múlt kö vet kez mé nye i nek el fo ga dá sá ra.
Ak kor el fog tûn ni az a nyug ta lan ság és elé ge det len ség,
ami az élet meg fog ha tat lan sá gá nak re mény te len ér zé sé bõl
tá mad. He lyé be pe dig a béke, az erõ és a tü re lem árad, a
meg vi lá go so dott ér te lem és a mé lyebb tu dás for rá sa i ból,
mert ez jel lem zi az olyan em ber éssze rû és har mo ni kus te -
vé keny sé gét, aki érzi, hogy az örök ké va ló ság nak dolgozik.
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X. FEJEZET

AZ  ÁLDOZAT  TÖRVÉNYE

E tör vény ta nul má nyo zá sa ter mé szet sze rû leg kö ve ti a
kar ma tör vé nye i nek ta nul má nyo zá sát, és az elõb bi ek meg -
ér té se – amint egy szer egy Mes ter meg je gyez te – ép pen
olyan fon tos a vi lág nak, mint az utób bi meg ér té se. A
Logosz az ön fel ál do zás ak tu sá val nyil vá nult meg és ki -
árasz tot ta a vi lág egye te met. Az ál do zat tart ja fent a vi lág -
egye te met, és ál do zat tal éri el az em ber a tö ké le tes sé get.66

Ezért ve szi min den val lás, amely az Õsi Böl cses ség bõl fa -
kad, alap gon do la tá ul az ál do za tot, és az ok kul tiz mus leg -
mé lyebb igaz sá gai is az ál do zat tör vé nyé ben gyö ke rez nek.

Ha meg pró bál juk csak hal vá nyan is meg ér te ni a
Logosz ál do za tát, ez már meg óv min ket at tól az ál ta lá nos
té ve dés tõl, hogy az ál do zat szük ség kép pen szen ve dés. Az
ál do zat iga zi lé nye ge az élet ön kén tes és bol dog ki ára dá sa,
hogy más is ré sze sül jön ben ne. Szen ve dés sel csak ak kor
jár, ha az ál do za tot hozó ter mé sze té ben a ma ga sabb – aki -
nek öröm az adás – disz har mó ni á ban van az ala cso nyab -
bal, aki a bir tok lás ban és a meg tar tás ban ta lál ki elé gü lést.
Ez a disz har mó nia adja bele a szen ve dés ele mét, a Logosz-
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66 A hin du itt a Brihadáranyakopanisád elsõ sza va i ra em lé kez het,
ame lyek sze rint „a haj nal is ál do zat”. A zoroaszteriánusok arra,
ho gyan jött lét re Ahura Maz da az ön fel ál do zás ak tu sa ál tal, a ke -
resz té nyek a Bá rány ra, a Logosz jel ké pé re gon dol hat nak, akit a
vi lág te rem té se óta öl nek meg.



ban pe dig, a leg na gyobb tö ké le tes ség ben, nem ke let kez het 
disz har mó nia. Az Egy tö ké le tes ak kord ja a lé te zés nek,
vég te len dal la mok össz hang ja, ame lyek mindegyi- ke egy
és ugyan azon hang ra van han gol va és eb ben a hang ban az
élet, a böl cses ség és a bol dog ság együtt adja meg a lét
alaphangját.

A Logosz ál do za ta ab ból állt, hogy vég te len éle tét ön -
ként kor lá toz ta, hogy meg nyil vá nul has son. Jel ké pe sen
szól va: a vég te len fény óce án já ban ele ven fény gömb, egy
Logosz ke let ke zik, amely nek (aki nek) min de nütt van
köz pont ja, és se hol sincs ke rü le te, és en nek a fény gömb -
nek fe lü le te az Õ aka ra ta, hogy ön ma gát kor lá toz za, hogy
meg nyil vá nul has son, fáty la67, amely be bur ko ló zik, hogy
egy vi lág egye tem ke let kez hes sen ben ne. 

Az, ami ért az ál do zat tör té nik, még nincs meg, jövõ léte
még csak a Logosz „gon do la tá ban” van. Fo gan ta tá sa az õ
mûve, és neki kö szön he ti sok fé le éle tét is. Egy osz tat lan
Brah man ban meg osz tott ság csak az is ten ség ön kén tes ál -
do za tá val tá mad hat, azért, mert for mát ölt ma gá ra, hogy
ki áraszt has sa a for mák mil li ó it, mind egyi ket éle té nek egy
szik rá já val és az zal a ké pes ség gel ru ház za fel, hogy az ma -
gát az õ ké pé re és ha son la tos sá gá ra fej lessze. „A ki ára dást,
amely a te remt mé nyek szü le té sét okoz za, cse lek vés nek
(kar má nak) ne ve zik.”68 Az ön ma gá ban lé te zés tel jes nyu -
gal má nak bol dog sá gá ból a te vé keny ség be való át me net a
Logosz ál do za ta. 
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a szel lem és mayá, az anyag, amely ket tõ a meg nyil vá nu lás alatt
egy más tól el nem vá laszt ha tó.

68 Bhagavad Gitá, VIII. 3.



Ez az ál do zat a vi lág egye tem vé gé ig fo lyik, mert a
Logosz éle te az egyet len alap ja és tá ma sza min den kü lön
„élet nek”. Õ szo rít ja bele éle tét az ön al kot ta for mák mil li -
ó i ba, ma gá ra véve mind azt a kor lá to zást és el ha tá ro lást,
amely nek min den for ma alá van vet ve. Ki tör het ne õ bár -
me lyik bõl bár mely pil la nat ban, és õ, a vég te len ség ura, di -
csõ sé gé vel el tölt het né a vi lá got, de õ a for má kat in kább
ma gasz tos tü re lem mel, las sú fo ko za tos ki ter jesz tés sel vi -
szi odá ig, hogy olyan ha tár ta lan ere jû, önál ló köz pon tot
al kot has sa nak, ami lyen õ maga. 

Ezért zár ja ma gát for má ba és vi se li el mind ad dig a tö ké -
let len sé get, amíg a tö ké le tes sé get el nem éri, amíg te remt -
mé nye hoz zá ha son ló vá de sa ját em lé kei fo na lá val vele
eggyé nem lesz. Így éle té nek a for mák ba ön té se ré sze az
eredeti ál do zat nak, és ben ne van az örök Atya üd vös sé ge,
aki gyer me ke it, mint kü lön ál ló éle te ket kül di ki, hogy
mind egyik soha el nem múló azo nos sá got fej lesszen ki, és
mind egyik a sa ját alap hang ját adja hoz zá a töb bi e ké hez az
örök dal ban, ame lyet az üd vös ség, az ér te lem és az élet da -
lol.

Ez az ál do zat ter mé sze té nek lé nye ge – bár mi lyen más
ele mek ve gyül je nek is a köz pon ti gon do lat ba –, az élet ön -
kén tes ki árasz tá sa, hogy má sok is ré sze sül je nek ben ne;
élet adá sa és más lé nyek élet ben tar tá sa mind ad dig, amíg
önál ló vá nem lesz nek, és ez csak az is te ni öröm egyik meg -
nyil vá nu lá sa. A cse lek vés ben, ha az a cse lek võ ké pes sé ge i -
nek ki fe je zõ dé se, min dig öröm van. A ma dár él ve zi sa ját
éne két, és re meg a da lo lás tisz ta örö mé tõl, a fes tõ örö met
lel láng el mé je al ko tá sá ban, hogy gon do la tá nak for mát
adott. Az is te ni élet cse lek vé sé nek lé nye ge az adás ban van. 
Kap ni nem kap hat, hi szen nincs nála ma ga sabb, ami tõl
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kap hat na. Ha egy ál ta lán cse le ked ni akar – és a meg nyil vá -
nult élet cse lek võ moz gás –, ak kor ön ma gát kell szét árasz -
ta nia. Ezért a szel le met min dig az adás jel lem zi, mert
min den for má ban a Szel lem a cse lek võ isteni élet.

Az anyag leg fõbb tény ke dé se vi szont az el fo ga dás. Az
élet ösz tön zé sek be fo ga dá sa ál tal szer ve zõ dik for má ba, és
ez ál tal ma rad fenn. Ha az anyag ból vissza hú zó dik az élet,
a for ma da ra bok ra hul lik szét. Az anyag min den te vé keny -
sé ge el fo ga dó jel le gû, és mint for ma csak el fo ga dás ál tal
ma rad meg. Ezért tö rek szik és ku tat az anyag min dig, és
igyek szik ma gá nak meg tar ta ni, amit szer zett. A for ma
fennma ra dá sa mo hó sá gá tól és meg tar tó-ké pes sé gé tõl
függ. Ezért pró bál min dent ma gá hoz ra gad ni, amit csak
tud, és saj nál min den kis tö re dé ket, amely tõl meg kell vál -
nia. Örö me a meg ra ga dás és a meg tar tás, az adás neki a ha -
lált jelenti. 

Eb bõl a szem pont ból néz ve könnyen meg ért het jük,
mi ért ter jedt el az a fel fo gás, hogy az ál do zat szen ve dés. Az
is te ni élet örö mét leli az adás ban, és ami kor tes tet ölt, ak -
kor sem tö rõ dik az zal, hogy adás köz ben a for ma el pusz -
tul, tud ja, hogy az csak át me ne ti ki fe je zõ dé se, és kü lön ál ló 
nö ve ke dé sé nek esz kö ze. A for ma – érez ve, hogy az élet erõ
ki vo nul be lõ le – fé lel mé ben fel ki ált, és mó dot ke res arra,
hogy meg ra gad ja és vissza tart sa ezt a ki áram lást. Az ál do -
zat csök ken ti az élet erõt, ame lyet a for ma ma gá é nak tart,
vagy tel je sen ki von ja, és ez zel a for mát el pusz tít ja. 

Az al sóbb for ma vi lág ban ez az egye dül meg is mer he tõ
ol da la az ál do zat nak, és ami kor a for ma lát ja, hogy a vá gó -
híd ra vi szik, fel si kolt ha lál fé lel mé ben. Nem cso da te hát,
hogy a for má tól el va kí tott em ber az ál do za tot a ha lál fé le -
lem ben ver gõ dõ for má val azo no sít ja, nem pe dig az ön ma -
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gát bol do gan oda adó élet tel. „Íme, jö vök, hogy tel je sít sem
aka ra to dat, óh Is ten! Öröm mel te szem!” Sõt az sem cso da,
hogy az em be rek – akik ma ga sabb és ala cso nyabb ter mé -
sze tet érez nek ma guk ban, és ön tu da tu kat gyak ran in kább
az ala cso nyab bal, mint a ma ga sab bal azo no sít ják – az ala -
cso nyabb ter mé szet, a for ma küz del mét a sa ját küz del -
mük nek ér zik. Úgy ér zik, mint ha õk ál doz nák fel magu-
kat, en ged ve a fel sõbb aka rat nak, és az ál do za tot áj ta tos és
meg adás sal fo ga dott szen ve dés nek tekintik. 

Az ál do zás szen ve dés-ele me i tõl csak ak kor le het meg -
sza ba dul ni, ami kor a for ma he lyett az élet tel azo no sít juk
ma gun kat. Egy tel jes har mó ni á ban lévõ lény szá má ra
nincs szen ve dés, mert nála a for ma tö ké le tes esz kö ze az
életnek, és az zal össz hang ban kész sé ge sen el fo gad min -
dent, vagy le mond min den rõl. Amint meg szû nik a küz de -
lem, meg szû nik a szen ve dés is. Mert a szen ve dés a disz-
har mó ni á ból, a súr ló dás ból, az el len sze gü lés bõl fa kad,
ahol azon ban az egész ter mé szet tel jes össz hang ban mû kö -
dik együtt, ott a szen ve dés nek min den fel té te le hiányzik.

Mi vel így az ál do zat tör vé nye a vi lág egye tem ben az élet
fej lõ dé si tör vé nye is, a lét ra min den fo ká ra csak ál do zat tal
le het fel lép ni. Az élet ki áraszt ja ön ma gát, hogy egy ma ga -
sabb for má ban meg szü les sen, a régi for ma pe dig, amely
kö rül zár ta, el pusz tul. Azok nak, akik csak a pusz tu ló for -
má kat lát ják, a ter mé szet nagy ha lot tas ház nak tû nik, azok
pe dig, akik a hal ha tat lan lel ket lát ják el re pül ni, hogy új és
magasabbrendû for mát ve gyen fel, hall ják a fel fe lé szök ke -
nõ élet szü le té sé nek dics him nu szát.

Az ás vány vi lág ban a monád az ál tal fej lõ dik, hogy for -
mái fel bon tá sá val se gít a nö vény for má ját ki te nyész te ni és
fenn tar ta ni. Az ás vány fel ol dó dik, és anya gá ból a nö vény
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for má ja épül fel. A nö vény ki szív ja a föld bõl a táp anya got,
fel bont ja és sa ját ma gá vá lényegíti át. Az ás vá nyi for ma el -
pusz tul, hogy a nö vé nyi for ma ki fej lõd hes sen. Az ön fel ál -
do zás nak ez az ás vány vi lág ra ki sza bott tör vé nye lett az
élet és a for ma fej lõ dé sé nek tör vé nye. Az élet to vább ha -
lad, és a monád fej lõ dé se so rán lét re hoz za a nö vény vi lá got. 
A meg nyil vá nu lás ala cso nyabb for má já nak el pusz tu lá sa
te hát fel té te le a ma ga sabb for ma létrejöttének.

A nö vény vi lág ban meg is mét lõ dik ez a tör té net, mert a
nö vé nyi for mát is sor ban fel kell ál doz ni, hogy lét re jö hes -
sen és nö ve ked hes sen az ál la ti for ma. Fü vek, mag vak és
fák pusz tul nak el, hogy alap jai le gye nek az ál la ti test nek,
szö ve te ik szét vál nak, és a ben nük lévõ anya got az ál lat fel -
hasz nál ja tes té nek fel épí té sé re. Az ál do zat tör vé nye a nö -
vény vi lág ban is kö te le zõ, for mái el pusz tul nak, de éle te
to vább fej lõ dik. A monád odá ig fej lõ dött, hogy lét re hoz ta
az ál lat vi lá got, és a nö vény fel ajánl ja ma gát, hogy az ál la ti
for ma lét re jöj jön és meg tar tas son.

Az ál do zat tal idá ig alig ha kap cso la tos a szen ve dés gon -
do la ta, mert mint ahogy ku ta tá sa ink fo lya mán lát tuk, a
nö vé nyek asztrális tes te nincs elég gé meg szer vez ve ah hoz, 
hogy va la mi lyen éles ér zel met érez hes sen, akár öröm az,
akár bá nat.69 Ha azon ban meg fi gyel jük az ál do zat tör vé -
nyé nek mû kö dé sét az ál lat vi lág ban, nem ke rül he ti el fi -
gyel mün ket a szen ve dés, ame lyet a for mák pusz tu lá sa
okoz. Igaz, hogy arány lag je len ték te len az a szen ve dés,
amikor egy ál lat a „ter mé sze tes ál la pot ban” ál do za tá ul
esik egy má sik nak, bi zo nyos fokú szen ve dés sel azon ban
még is csak jár. 
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Az is igaz, hogy az em ber köz re mû kö dé se az ál lat vi lág
fej lõ dé sé nek elõ se gí té sé ben ezt a szen ve dést lé nye ge sen
gya ra pí tot ta, és a hús evõ ál lat rab ló ösz tö nét in kább nö vel -
te, sem mint csök ken tet te. Ezt az ösz tönt azon ban nem az
em ber ol tot ta belé, még ha a sa ját cél já ra hasz not is húz be -
lõ le. Az ál la tok szám ta lan faj tá ja, ame lyek kel köz vet le nül
nincs is dol ga az em ber nek, fel fal ja egy mást, va gyis az
egyik for ma ál do za tuk esik, hogy egy má sik fenn ma rad -
has son épp úgy, mint az ás vány- és a nö vény vi lág ban. 

Mi e lõtt még az em ber meg je lent vol na a szí nen, a lé tért
való küz de lem már ré gen folyt, és si et tet te az élet és a for -
ma fej lõ dé sét, a szen ve dés, a for ma szét rom bo lá sá nak kí sé -
rõ je pe dig meg kezd te a hosszú fo lya ma tot, amely nek so-
rán a fej lõ dõ monád meg is me ri a for mák mú lan dó sá gát, és 
a kü lönb sé get az el pusz tult for ma és a fenn ma ra dó élet kö -
zött.

Az em ber ala cso nyabb ter mé sze te ugyan azon ál do zat
tör vé nye alatt fej lõ dött ki, amely az al sóbb bi ro dal mak ban 
ural ko dott. Az is te ni élet ki áram lá sá val azon ban, amely az
em be ri monádot hoz ta, olyan vál to zás állt be, amely nek
foly tán az ál do zat tör vé nye az élet tör vé nye lett. Az em ber -
ben kel lett ki fej lõd nie az aka rat nak, a bel sõ in dí tá sú, be -
lül rõl kez de mé nye zett ener gi ák nak, és az ala cso nyabb
bi ro dal mak fej lõ dé sén ural ko dó kény szer nála nem volt
al kal maz ha tó, mert meg bé ní tot ta vol na ezen új és fon tos
ké pes ség nö ve ke dé sét. Sem az ás ványt, sem a nö vényt,
sem az ál la tot nem kér dez ték meg, ön ként el fo gad ja-e az
ál do zat tör vé nyét az élet tör vé nyé nek. Egy sze rû en kí vül -
rõl rá juk rót ták és az el len áll ha tat lan szük ség sze rû ség gel
kényszerítette fej lõ dé sü ket. Az em ber nek ada tott meg a
meg kü lön böz te tõ, tu da tos in tel li gen cia ki fej lõ dé sé hez
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szükséges sza bad vá lasz tás, és fel me rült a kér dés: „Ho -
gyan tud ja ez a te remt mény a sza bad vá lasz tás jo gát meg -
tar ta ni, és amel lett az ál do zat tör vé nyé nek kö ve té sét meg-
ta nul ni és tel je sí te ni, hi szen õ még egy igen ér zé keny szer -
ve zet, amely vissza ri ad a szen ve dés tõl, már pe dig a szen ve -
dés az érzõ for ma fel bom lá sá nál el ke rül he tet le nül bekö-
vet ke zik?”

Hosszú kor szak okon át össze gyûj tött ta pasz ta la tai ré -
vén ez a mind ér tel me seb bé váló te remt mény vé gül bi zo -
nyá ra ma gá tól is el ju tott vol na arra a fel fe de zés re, hogy az
ál do zat tör vé nye az élet alap ve tõ tör vé nye. Azon ban eb -
ben is, mint annyi más ban nem volt se gít ség nél kül, csu -
pán sa ját erõ fe szí té se i re utal va. Az em ber nek gyer mek-
ko rá ban is te ni Ta ní tók áll tak az ol da lán, akik te kin té lyi
ala pon ki nyi lat koz tat ták az ál do zat tör vé nyét, és egé szen
ele mi for má já ban be le fog lal ták a val lá sok ba, ame lyek kel
az em ber éb re de zõ in tel li gen ci á ját tanítgatták. 

Hasz ta lan kí ván ták vol na et tõl a gyer mek ded lé lek tõl,
hogy adja oda min den el len szol gál ta tás nél kül azt, ami
neki a leg kí vá na to sabb, a dol go kat, ame lyek bir tok lá sá tól
füg gött éle te a for má ban. Las san kel lett õt vé gig ve zet ni
azon az ös vé nyen, amely fo ko za to san a leg ma ga sabb ön -
kén tes ön fel ál do zás hoz ve zet. Elõbb arra ta ní tot ták, hogy
nem el szi ge telt, kü lön egyén, ha nem ré sze a nagy egész -
nek, és éle te össze van kap csol va a rész ben alat ta, rész ben
fö löt te álló más éle tek kel. Fi zi kai éle tét ala cso nyabb élet -
for mák, a föld, a nö vé nyek ál tal tart ja fenn: el fo gyaszt ja
õket, és ezen a mó don adós sá got vesz ma gá ra, ame lyet kö -
te les meg fi zet ni. Mi u tán más lé nyek ál do za tos éle té bõl él,
neki is va la mi ál do za tot kell hoz nia, hogy más éle tek nek
se gít sé gé re le gyen: táp lál nia kell, amint õt is táp lál ják. Mi -
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vel a fi zi kai ter mé sze tét ve ze tõ asztrális lé nyek te vé keny -
sé gé nek gyü möl csét fo gyaszt ja, az el hasz nált erõ ket meg-
fe le lõ ál do zat tal is mét pó tol nia kell. Így jöt tek lét re az ál -
do za tok, ame lye ket ezek nek az erõk nek hoz tak – ahogy a
tu do mány ne ve zi õket – vagy a fi zi kai ren det ve ze tõ in tel -
li gen ci ák nak, ahogy a val lá sok ban sze re pel nek. Amint a
tûz a sûrû fi zi kai tes tet gyor san el emész tet te, gyor san
vissza bo csá tot ta az ál do zat éte ri ré szecs ké it az éter anya -
gok ba. Az asztrális ré szecs kék így könnyen fel sza ba dul -
tak, és a föld, va la mint a nö vé nyek fej lõ dé sé rõl gon dos-
kodó asztrális lé nyek könnyen asszi mi lál hat ták azo kat.
Így tar tot ták for gás ban a ter me lés ke re két, és így ta nul ta
meg az em ber, hogy a ter mé szet tel szem ben foly ton adós -
sá got vesz ma gá ra, ame lyet ál lan dó an vissza is kell fi zet -
nie. Így plán tá ló dott belé, és nõtt ér tel mé ben a kö te les ség
ér ze te, be le pré se lõ dött tu da tá ba az, hogy az egész nek, a
táp lá ló anya ter mé szet nek tar to zik va la mi vel. Igaz, hogy ez 
a kö te les ség ér zet szo ros kap cso lat ban van az zal a gon do -
lat tal, hogy en nek a kö te les ség nek a tel je sí té se sa ját jólé-
téhez szük sé ges, és a foly to nos gyarapodás vágya késztette
adósságának megfizetésére. 

Gyer mek ded lé lek volt még, és elsõ lec ké jét ta nul ta. Ez
a lec ke pe dig az élet nek egy más tól való köl csö nös füg gé se
volt, és élet be vá gó an fon tos sá lett fej lõ dé sé ben az a fel is -
me rés, hogy mind egyik a má sik ál do za tá tól függ. Az adás
is te ni örö mét még nem tud ta érez ni, elõbb le kel lett küz -
de nie a for ma vo na ko dá sát, hogy vissza ad jon va la mit, ami
táp lál ta és ezen a mó don azo no sult lel ké ben az ál do zat va -
la mely ér té kes do log fel adá sá val, amely fel adást kö te les -
ség ér zet bõl és a sa ját gya ra po dá sa vá gyá ból ha tá roz ta el. 
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A kö vet ke zõ lec ke az ál do za tért járó ju tal mat a fi zi kai
vi lág fö löt ti sík ra he lyez te. Kez det ben az anya gi ál do zat
azért volt, hogy a menny or szág ban, te hát a ha lál után hoz -
zon örö möt. Az ál do zat ho zó így magasabbrendû ju tal mat
ka pott, és meg ta nul ta, hogy a vi szony lag át me ne ti fel ál do -
zá sá val a vi szony lag ál lan dó biz to sít ha tó – fon tos lec ke
volt ez, mert meg kü lön böz te tõ tu dás hoz ve ze tett. A fi zi kai 
tár gyak for má já hoz való ra gasz ko dás át vál to zott a meny-
nyei örö mök höz való ra gasz ko dás sá.

Min den exoterikus val lás ban meg ta lál juk ezt a ne ve lé si 
el já rást, amely hez a böl csek fo lya mod tak, mert õk túl böl -
csek vol tak ah hoz, hogy a gyer mek ded lel kek tõl el len szol -
gál ta tás nél kü li hõ si es sé get, ezt a magasabbrendû erényt
kí ván ják meg. Ma gasz tos tü re lem mel meg elé ged tek az zal,
hogy ma kacs ta nít vá nya i kat las san ként csa lo gas sák elõ re
egy olyan ös vé nyen, amely na gyon tö vi ses és kö ves volt az
ala cso nyabb ter mé szet szá má ra. 

Fo ko za to san rá ve zet ték az em bert, hogy tes tét le gyõz -
ze, hogy a sok szor fá rad sá gos min den na pos val lá sos szer -
tar tá sok kal fe lül ke re ked jen lus ta sá gán, és te vé keny sé gét
hasz nos me der be te rel je. Arra ké pez ték ki, hogy a for mát
le gyõz ze, és alá ren del je az élet nek, a tes tet rá szok tas sa,
hogy ma gát a jó és ke gyes cse le ke de tek re oda ad ja, és ez zel
en ge del mes ked jen az ér te lem kö ve te lé se i nek még ak kor
is, ha az ér tel met a mennyei ju ta lom el éré se ösz tö nöz te.
Lát hat juk a hin duk nál, a per zsák nál és a kí na i ak nál, ho -
gyan ta nít ják meg az em bert sok fé le kö te le zett sé gé nek
meg is me ré sé re, a tes tet a kö te les en ge del mes ség és tisz te -
let ál do za tá ra az õsök, szü lõk és az idõ seb bek iránt, a kö -
nyö rü le tes ség ta pin ta tos for má ban való gya kor lá sá ra és
arra, hogy min den ki hez jó le gyen. Las san-las san a ka pott
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se gít ség gel az em be rek a hõ si es ség és az ön fel ál do zás ma -
gas fo kát fej lesz tet ték ki, amint azt a már tí rok ta nú sít ják,
akik in kább tûr ték öröm mel, hogy tes tü ket kí noz zák és
meg öl jék, sem mint hogy hi tük höz hût le nek le gye nek. Õk
ugyan „a di csõ ség ko ro ná já ra” pá lyáz tak a menny ben, ju -
tal mul a fi zi kai for ma fel ál do zá sá ért, de azért nagy tel je sít -
mény volt, hogy le gyõz ték a fi zi kai test hez való ra gasz-
kodást, és a lát ha tat lan vi lá got annyi ra va ló sá gos nak tar -
tot ták, hogy túl súly ra jutott a fizikai világgal szemben.

A kö vet ke zõ lé pést ak kor tet te meg az em ber, ami kor
kö te les ség ér ze te meg szi lár dult, „he lyes”-nek lát ta az ala -
cso nyabb fel ál do zá sát a ma ga sabb nak, és tel je sen el te kin -
tett egy ma ga sabb vi lág ban való ju ta lom tól. Ami kor el-
is mer te a kö te les sé get, amellyel a rész az egész nek tar to -
zik, és meg ad ta ma gát an nak az ér zés nek, hogy a for ma,
amely nek lé te zé se má sok szol gá la ta in nyug szik, maga is
szol gál ni kö te les anél kül, hogy ezért ju ta lom ra szá mít hat -
na. 

Ek kor kezd te az em ber az ál do zat tör vé nyét az élet tör -
vé nyé nek el is mer ni és ön ként azo no sí ta ni ma gát vele.
Kezd te ma gát gon do lat ban el sza kí ta ni a for má tól, amely -
ben la kik, és a fej lõ dõ élet tel vál lalt kö zös sé get. Ez fo ko za -
to san bi zo nyos kö zöm bös ség re ve ze tett a for ma min den
te vé keny sé gé vel szem ben, ki vé ve azo kat, ame lyek „el vég -
zen dõ kö te les sé gek”. Úgy te kin tet te azo kat, mint csu pán
esz kö ze it az olyan te vé keny ség nek, ame lyek kel a vi lág nak
tar to zik, nem pe dig az olya nok nak, ame lye ket ered mé -
nye ik ked vé ért hajt vég re. Így érte el azt a már em lí tett fo -
kot, ami kor már nem te rem tett olyan kar mát, amely a
há rom vi lág ba von zot ta vol na, és a lét ke re két csu pán azért 
for gat ta, mert azt for gat ni kell, nem pe dig azért, mint ha
for gá sa szá má ra va la mi kí vá na tos dolgot hozna.
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Az ál do zat tör vé nyé nek tel jes fel is me ré se azon ban az
em bert a men tá lis vi lág fölé eme li – ahol a kö te les sé get
még kö te les ség nek ne ve zik, va la mi nek, amit meg kell ten -
ni, mert tar to zunk vele – fel egé szen a ma ga sabb budd-
hikus vi lág ba, ahol min den én egy nek érzi ma gát a töb bi -
vel, és ahol min den te vé keny ség min den ki hasz nát, nem
pe dig csak a sze mé lyes én hasz nát szol gál ja. Csak ezen a sí -
kon érez zük az ál do zat tör vé nyét öröm te li ki vált ság nak
ahe lyett, hogy csu pán ér tel münk kel igaz sá gos nak és jo -
gos nak is mer nénk el. A buddhikus vi lág ban lát ja az em ber 
tisz tán és vi lá go san, hogy az élet egy, hogy ál lan dó an
áram lik, mint a Logosz sze re te té nek sza bad fo lya ma, és
hogy az az élet, amely ma gát el kü lö ní ti, leg jobb eset ben is
sze gé nyes, alan tas és rá adá sul még há lát lan is. A budd-
hikus vi lág ban a szív, a sze re tet és hó do lat ha tal mas ér zé -
sé nek hul lá mán emel ke dik a Logosz felé, és a leg na gyobb
öröm mel adja oda ma gát neki, hogy raj ta ke resz tül az õ
éle te és az õ sze re te te a vi lág ra árad has son. Vi lá gos sá gá nak 
hor do zó ja, rész vét ének kül dött je, és bi ro dal má nak mun -
ká sa len ni: ott már ezt lát juk az élet egye dü li ér tel mé nek.
Az em be ri fej lõ dést gyor sí ta ni, a Jó Tör vényt szol gál ni, a
vi lág ne héz ter hé nek egy ré szét át ven ni – ezt ott iga zi is te -
ni örömnek érezzük.

Csak ar ról a sík ról tud az em ber a vi lág meg vál tó ja ként
mû köd ni, mert ott min den Én nel egy, ott azo no sul va az
em be ri ség gel, ahol az Egy ere je, sze re te te, éle te le tud
áram la ni min den el kü lö nült énbe. 

Szel le mi erõ vé lett és a vi lág egye tem szel le mi ere je az õ
éle té nek hoz zá adá sá val gya ra po dott. Azo kat az erõ ket,
amelyeket ed dig a fi zi kai, asztrális és men tá lis vi lá gok ban
hasz nált kü lön énje szol gá la tá ban, most egyet len ál do za -
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tos cse le ke det re gyûj ti össze, és ez zel azo kat szel le mi erõ vé 
ala kít ja át, és szel le mi élet for má já ban ki áraszt ja a vi lág ra. 

Ezt az át vál to zást az in dí tó ok hoz za lét re, az ha tá roz za
meg a sí kot, ame lyen az ener gia fel sza ba dul. Ha az em ber
in dí tó oka egy fi zi kai tárgy meg szer zé se, ak kor az erõ az
asztrális vi lág ban mû kö dik. Ha ér tel mi örö mö ket ke res,
ak kor ere je a men tá lis vi lág ban fog mû köd ni, de ha fel ál -
doz za ön ma gát, hogy a Logosz esz kö ze le gyen, a szel le mi
vi lág ban sza ba dít fel egy erõt, amely min de nütt a szel le mi
erõk át ha tó ere jé vel mû kö dik. Az ilyen em ber szá má ra te -
vé keny ség vagy tét len ség ugyan az, mert mi a latt sem mit
sem cse lek szik, min dent meg tesz, és ami kor min dent
meg tesz, még sem cse lek szik semmit sem. 

Szá má ra ma gas és ala csony, nagy és ki csi ugyan az, min -
den he lyet be tölt, amit be kell töl te ni, és a Logosz egy for -
mán ott van min den he lyen és min den cse le ke de té ben. Az 
ilyen em ber át tud men ni min den for má ba, min den irány -
ban tud dol goz ni, és nem is mer töb bé vá lasz tást és kü -
lönb sé get. Ön fel ál do zá sá val éle te egy lett a Logosz éle té-
vel. Min den ben Is tent lát ja, és min dent az Is ten ben. Ho -
gyan szá mít hat na hely és for ma? Nem azo no sít ja ma gát
töb bé a for má val, mert õ a tu da tos élet. „Mi vel sem mi je
sincs, min den az övé”, mi vel sem mit sem kí ván, min den
hoz zá fo lyik. Éle te bol dog ság, mert egy az õ Urá val, aki
maga a bol dog ság, és hasz nál va a for mát anél kül, hogy ra -
gasz kod na hoz zá, „vé get ve tett a szen ve dés nek”.

Azok, akik va la mit fel tud nak fog ni az elõt tünk fel tá ru -
ló cso dá la tos le he tõ sé gek bõl, amint az ál do zat tör vé nyé -
hez ön ként al kal maz ko dunk, ha ma ro san meg is szándé-
koznak kez de ni ezt az ön kén tes al kal maz ko dást, még mi e -
lõtt fel tud ná nak emel ked ni ezek be a csak na gyon fe lü le te -
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sen vá zolt ma gas sá gok ba. Mint min den mély szel le mi
igaz ság nak, en nek a tör vény nek is el sõ ren dû gya kor la ti
ér té ke van a min den na pi élet ben, és aki szép sé gét érzi, ne
ha boz zon vele dol goz ni. Amint va la ki el ha tá roz ta, hogy az 
ön fel ál do zást meg kez di, gya ko rol ja ön ma gán ab ban, hogy
a na pot min dig va la mi ál do zat tal kezd je meg. Mi e lõtt napi 
mun ká ját meg kez de né, ajánl ja fel ma gát an nak, aki nek
éle tét adja, éb re dé sé nek elõ gon do la ta az le gyen, hogy
min den ere jét Urá nak ajánl ja fel. 

Ak kor a min den na pi élet min den gon do la tát, min den
sza vát, min den cse le ke de tét ál do zat ként te szi majd. Nem
a gyü möl csért, nem kö te les ség bõl, ha nem azért, mert ab -
ban a pil la nat ban az az a mód, ame lyen Urát szol gál ni tud -
ja. Min dent, ami éri, az õ aka ra ta ki fe je zé sé nek te kint.
Örö mök, ne héz sé gek, fé lel mek, ered mé nyek és ered -
ménytelenségek: mind ezt fo gad ja, mert szol gá la tá nak út -
ját jel zi. Min dent, ami jön, öröm mel üd vö zöl és fel ajánl ja
ál do za tul: min dent öröm mel hagy el múl ni, el tá voz ni,
mert úgy fog ja fel, hogy az õ Urá nak nincs arra töb bé szük -
sé ge. 

Min den ké pes sé gét öröm mel hasz nál ja fel erre a szol gá -
lat ra. Ha cser ben hagy ják ké pes sé gei, azt is bol dog nyu ga -
lom mal fo gad ja, mert ha nin cse nek, nem is ad hat ja õket
to vább. Még a szen ve dé se ket is, ame lyek a múlt még ki
nem me rült oka i ból fa kad nak, ön kén tes ál do zat tá le het
vál toz tat ni az zal, hogy szí ve sen fo gad juk. Ha az zal vesz- 
szük ma gunk ra, hogy óhajt juk, fel ajánl hat juk aján dé kul,
át ala kít va ez zel az in dí tó ok kal szel le mi erõ vé. 

Min den em be ri élet szám ta lan al kal mat nyújt az ál do -
zat tör vé nyé nek gya kor lá sá ra, és min den em be ri élet erõ -
köz pont tá lesz, ha ezt az al kal mat meg ra gad ja és felhasz-
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nálja. Éber ön tu da tá nak ki ter jesz té se nél kül is tud így az
em ber dol goz ni a szel le mi vi lá gok ban, fel sza ba dít va ott
szel le mi erõ ket és le áraszt va azo kat az ala cso nyabb vi lá -
gok ba. Oda adá sa itt, az ala cso nyabb fi zi kai test be zárt ön -
tu da tá ban élet rez gé se ket hív elõ a monád buddhi-aspek-
tu sá ból, amely az iga zi Énje. Meg gyor sít ja azt a pil la na tot,
amely ben ez a monád szel le mi Énné vá lik, ön ma gát irá -
nyít ja, és va la mennyi esz kö zén ural kod va tet szés sze rint
hasz nál ja va la mennyit, mint a meg te en dõ mun ká hoz
szük sé ge set. Sem mi lyen más úton nem tud olyan gyor san
ha lad ni, és a monádban rej lõ szunnya dó erõ ket olyan
gyor san meg nyil vá nu lás ra bír ni, mint az ál do zat tör vé -
nyé nek meg ér té sé vel és gya kor la ti kö ve té sé vel. Ezért ne -
vez te ezt a tör vényt egy Mes ter „az em be ri fej lõ dés
tör vé nyé nek”. Va ló ban, van még mé lyebb és misz ti ku -
sabb ol da la is, mint amit itt érin tet tünk, de az majd fel tá -
rul sza vak nél kül is a tü rel mes, sze re tõ szív elõtt, amely-
nek éle te foly to nos ál do zat ho za tal. Van nak dol gok, ame -
lye ket csak a csönd ben le het hal la ni, ta ní tá sok, ame lye ket
csak a „Csend Hang já val” le het ki fe jez ni. És ezek hez tar -
toz nak azok a mé lyebb igaz sá gok, ame lyek az áldozat
törvényében gyökereznek.
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XI. FEJEZET

AZ  EMBER  ÚTJA  FELFELÉ

Olyan cso dá la tos a föl fe lé ve ze tõ út, ame lyet né hány
em ber már meg tett és ame lyen né há nyan ép pen ha lad nak, 
hogy ha kép ze le tünk ere jé vel vizs gál juk, meg le het, hogy
vissza ri a dunk, gon do la tunk el fá rad en nek a hosszú út nak
pusz ta kép ze té tõl is. A leg fej let le nebb vad em ber emb ri o -
ná lis lel ké tõl az is te ni em ber fel sza ba dult, di a dal mas,
tökéletesült szel le mi lel ké ig – alig lát szik hi he tõ nek, hogy
az egyik ma gá ban hord ja azt, ami ki fe je zés re ju tott a má -
sik ban, és hogy az egész kü lönb ség nem más, mint fej lõ -
dés be li kü lönb ség. Az egyik ugyan is az em be ri emel ke dés
kez de tén áll, a má sik im már be fe jez te azt. Az egyik alatt az 
em ber alat ti lé nyek hosszú sora hú zó dik, az ás vá nyi, nö vé -
nyi, ál la ti vi lág, az elementális lé nyek vi lá ga. A má sik fö -
lött szám ta lan fo ko zat ban te rül el az em ber fö löt ti ek
vi lá ga – a Csohánok, Manuk, Budd hák, Épí tõk, Lipikák,
va jon ki tud ná mind fel so rol ni õket. Ha te hát az em be ri sé -
get egy még tá gabb lét lép csõ fo ká nak te kint jük, ak kor az
em be ri vi lá gon be lü li fo ko za tok je len tõ sé ge nagy mér ték -
ben össze zsu go ro dik, és be lát juk, hogy az em ber fel emel -
ke dé se csu pán egy fok a lé te zõk lán co la tá ból álló fej lõ-
désben, az elementáloktól a meg nyil vá nult Istenig.

Vé gig kö vet tük az em ber út ját az emb ri o ná lis lé lek
megje le né sé tõl a szel le mi fej lett ség fo ká ig, a fej lõ dõ ön tu -
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dat kü lön bö zõ fo ka in át a csu pán ér zé ke lõ élet tõl a gon -
dol ko zó éle tig. Lát tuk õt, amint új ra jár ja az élet és a ha lál
cik lu sát a há rom vi lá gon át. Mind egyik vi lág meg ad ja
neki a maga gyü möl cse it, és al kal mat nyújt a fej lõ dés re.
Most pe dig az em be ri fej lõ dés utol só fo ka i ra kí sér het jük
el. Azok a fo kok az em be ri ség nagy tö me gei szá má ra még a 
tá vo li jö võ ben van nak, az em be ri ség leg idõ sebb gyer me -
kei kö zül né há nyan azon ban már el ér ték azo kat, és egy ki -
sebb cso port ép pen nap ja ink ban ha lad azon az úton.

Eze ket a fo ko kat két fõ cso port ra osz tot ták: az elsõ az
ún. „pró ba ta nít vá nyi ös vény”, a töb bi pe dig a tu laj don -
kép pe ni „ös vény” fo ko za tá ba tar to zik, ame lyet a „ta nít -
vány ság ös vé nyé nek” is ne vez nek. Ter mé sze tes sor rend-
jükben fog juk õket meg vizs gál ni.

Amint az em ber ér tel mi, er köl csi és szel le mi ter mé sze -
te ki fej lõ dik, mind in kább rá esz mél az em be ri élet cél já ra,
és mind job ban és job ban vá gyó dik arra, hogy en nek a cél -
nak sa ját sze mé lyé ben is meg fe lel jen. A sok szo ri vá gya ko -
zás a föl di örö mök után, ame lyek bir tok lá sát tel jes csö mör
kö vet te, las san ként meg ta ní tot ta õt a föld leg drá gább ja va -
i nak mú lan dó és elég te len vol tá ra. Olyan gyak ran tö re ke -
dett va la mi felé, el nyer te, örö mét lel te ben ne, ki elé gí tet te
ma gát vele és vé gül is meg csö mör lött tõle, hogy már elé ge -
det le nül for dul el mind at tól, amit csak a föld nyújt hat.
„Ugyan mi hasz na van?” – só hajt ja az el fá sult lé lek. „Min -
den hi ú ság és kín ló dás. Száz szor, nem, ezer szer bir to kol -
tam, és vé gül még a bir tok lás ban is csak csa ló dást lel tem.
Ezek az örö mök csak il lú zi ók, bu bo ré kok a fo lyó vi zén,
ezer szí nû ek, szi vár vány ra gyo gá sú ak, de egy érin tés re széj -
jel pat tan nak. Szom ja zom a va ló ság után, elég volt az ár -
nyé kok ból. Az örök, az igaz után vá gyó dom, sza ba dul ni
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kí vá nok mind azok tól a kö te lé kek tõl, ame lyek gá tol nak,
fog va tar ta nak a foly ton vál to zó jelenségek közepette.”

Az em be ri lé lek elsõ ki ál tá sa a sza bad sá gért an nak a fel -
is me rés nek az ered mé nye, hogy még ha ez a vi lág azzá vál -
na is, ami lyen nek a köl tõk ál mod ták, ha min den go nosz-
ság el tûn ne, min den bá nat el múl na, min den öröm erõ söd -
ne, min den szép ség fo ko zód na, és min den do log tö ké le -
tes sé vál na is, még ak kor is el fá sul na tõle, el for dul na tõle,
és nem kí ván koz na töb bé utá na. Bör tön né lett szá má ra, és
bár mennyi re dí sze sek is, a be zárt fa lak mö gött a sza bad és
ha tár ta lan élet után vá gya ko zik. Az égi örö mök sem csá -
bít ják job ban a föl di ek nél, azok ba is be le fá radt, azok is el -
vesz tet ték min den von ze re jü ket, még az ér tel mi és az
ér zel mi vi lág ban ta lál ha tó gyö nyö rû ség sem elé gít he ti ki
töb bé. Azok is „jön nek-men nek szün te le nül”, és mint az
ér zé kek já té ka, kor lá to zot tak, mu lan dók, ki nem elé gí tõk.
El fá radt a foly to nos vál to zás tól, és a pusz ta fá sult ság tól ki -
ált szabadságért.

Néha a föld és a menny ér ték te len sé gé nek fel is me ré se
elõ ször csu pán egyet len vil la nás az ön tu dat ba, a kül sõ vi -
lág vissza kö ve te li ural mát, és lát szat örö me i nek csil lo gá sa
új ból meg elé ge dett ség be rin gat ja a lel ket. Még né hány élet 
is el múl hat, tel ve ne mes mun ká val, ön zet len cse le ke de -
tek kel, tisz ta gon do la tok kal és ma gasz tos tet tek kel, mi e -
lõtt a je len ség-vi lág tar tal mat lan sá gá nak fel is me ré se a
lé lek ál lan dó ma ga tar tá sá vá vá lik. A lé lek azon ban elõbb-
utóbb egy szer és min den kor ra sza kít a föld del, és a meny-
nyel, mi vel ezek kép te le nek arra, hogy ki elé gít sék szük-
ségleteit, és ez a vég le ges el for du lás a mu lan dó tól, ez az
erõ sen el ha tá ro zott aka rat, hogy el ér je azt, ami örök, a ta -
nít vány ság ös vé nyé nek be já ra ta. Ek kor a lé lek el hagy ja a
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fej lõ dés ké nyel mes or szág út ját, hogy meg bir kóz zon a
hegyre ve ze tõ me re dek ös vénnyel, mert el ha tá roz ta, hogy
meg sza ba dul a föl di és mennyei éle tek kö te lé ké tõl, és el éri 
a ma ga sabb világok szabadságát.

Az a fel adat, ame lyet a pró ba ta nít vá nyi ös vény re lépõ
em ber nek el kell vé gez nie, tel je sen men tá lis és er köl csi
ter mé sze tû. Olyan fej let té kell len nie, hogy „szem tõl-
szem be áll has son Mes te ré vel”. Itt azon ban a „Mes ter” szó
ér tel me ma gya rá za tot igé nyel.

Van nak bi zo nyos ha tal mas lé nyek, akik az em be ri
nem hez tar toz nak, de már be vé gez ték em be ri fej lõ dé sü -
ket. Már cé loz tunk rá juk, mond ván, hogy egy nagy Test -
vé ri sé get al kot nak, és õk irá nyít ják és se gí tik az em be ri
nem fej lõ dé sét. Ezek a nagy lé nyek, a Mes te rek ön ként öl -
te nek em be ri tes tet, hogy össze kö tõ ka pocs ként sze re pel -
je nek az em be ri és em ber fö löt ti lé nyek kö zött, és azok nak,
akik bi zo nyos fel té te lek nek meg fe lel nek, meg en ge dik,
hogy ta nít vá nya ik ká le gye nek, si et tes sék sa ját fej lõ dé sü -
ket, így mél tók ká te gyék ma gu kat arra, hogy be lép hes se -
nek a nagy Test vé ri ség be, és részt ve hes se nek ma gasz tos
és ál dá sos mun ká já ban az emberiségért.

A Mes te rek ébe ren fi gye lik az em be ri sé get, és meg je -
gyez nek min den kit, aki eré nyes éle té vel, az em be ri ség ja -
vá ért foly ta tott ön zet len mun ká já val, az em be ri ség szol-
gá la tá ra szen telt szel le mi erõ fe szí té se i vel, õszin te oda adá -
sá val, tisz ta sá gá val ki emel ke dik em ber tár sai tö me gé bõl,
és ké pes sé te szi ma gát arra, hogy az egész em be ri ség re ki -
su gár zott szel le mi se gít sé gen túl me nõ en kü lön szel le mi
se gít ség ben ré sze sül jön. Ah hoz, hogy az egyén kü lön le ges
se gít sé get kap jon, kü lön le ges fo gé kony sá got kell mu tat -
nia. A Mes te rek oszt ják ugyan is szét azo kat a szel le mi
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ener gi á kat, ame lyek az em be ri fej lõ dést elõ se gí tik, és ezen
ener gi ák fel hasz ná lá sa va la mely egyé ni lé lek gyor sabb fej -
lõ dé se ér de ké ben csak ak kor meg en ged he tõ, ha az a lé lek
ké pes is gyors ha la dás ra, és így rö vid idõ alatt al kal mas sá
te he tõ arra, hogy az em be ri ség se gí tõ je le gyen, an nak jut -
tat va vissza a kapott segítséget. 

Ha va la ki sa ját ere jé bõl tel jes mér ték ben fel hasz nál ta
azt az ál ta lá nos se gít sé get, ame lyet a val lás ból és a fi lo zó fi -
á ból nyer het, az em be ri ség elõ re tö rõ hul lá má nak elsõ vo -
na lá ba küz döt te fel ma gát, ha sze re tõ, ön zet len, se gít ség re
kész, ak kor ma gá ra von ja az em be ri ség éber sze mû õr zõ i -
nek kü lö nös fi gyel mét. Több ször is al kal mat ad nak neki,
hogy meg vizs gál ják ere jét és fel kelt sék in tu í ci ó ját. Ha si -
ke re sen hasz nál ja fel azt, to váb bi se gít sé get kap, és néha
egy-egy pil la nat ra meg vi lá go so dik elõt te az egész élet,
úgy, hogy vé gül is a föl di élet lát szat-mi vol ta mind erõ seb -
ben ne he ze dik a lel ké re. En nek ered mé nye lesz – amint
már föl jebb em lí tet tük – az az el fá sult ság, amely mi att sza -
bad ság ra vá gyó dik, és ez vonz za õt az tán a pró ba ös vény
kapujához.

Amint rá lép erre az ös vény re, pró ba ta nít vánnyá, csélá-
vá lesz. Az egyik Mes ter gon do zá sá ba ve szi, és úgy te kin ti,
mint aki le tért a fej lõ dés or szág út já ról, és ke re si ta ní tó ját,
hogy az ve zes se lép te it a fel sza ba du lás felé ve ze tõ kes keny
és me re dek ös vé nyen. Ez a ta ní tó már az ös vény kez de té -
nél vár ja õt, és bár az újonc nem is me ri Mes te rét, a ta ní tó
is me ri, lát ja küz del me it, irá nyít ja lép te it és olyan kö rül -
mé nyek közé ve ze ti, ame lyek leg job ban szol gál ják fej lõ dé -
sét. Az anya gyön géd ag go dal má val vi gyáz rá, és az zal a
böl cses ség gel, amely a dol gok tisz ta lá tá sá ból ered. Ha az
út lát szat ra sö tét és el ha gya tott is, ha azt is gon dol ja néha

279

AZ  EMBER  ÚTJA  FELFELÉ



az ifjú ta nít vány, hogy tel je sen ma gá ra ma radt, a „ba rát,
aki test vé ré nél is kö ze lebb áll hoz zá” min dig mel let te van,
és ha ér zé ke i tõl meg is van ta gad va a se gít ség, lel ke meg -
kap ja azt.

Négy olyan ké pes sé get ha tá roz tak meg, ame lyet a pró -
ba ta nít vány nak meg kell sze rez nie, amely a Nagy Test vé -
ri ség böl cses sé ge sze rint az iga zi ta nít vány ság fel té te le.
Eze ket nem kell tel jes mér ték ben meg sze rez ni, elég, ha
csak tö rek szik fe lé jük a ta nít vány, és csak rész ben sa já tít ja
el, mi e lõtt be ava tás ra bo csát ják.

Az elsõ az, hogy meg tud ja kü lön böz tet ni a lát sza tot a
va ló ság tól. Ez már de ren gett a ta nít vány el mé jé ben, hi -
szen vol ta kép pen ez von zot ta erre az ös vény re. A meg kü -
lön böz te tés mind tisz táb bá és éle seb bé vá lik el mé jé ben, és 
fok ról-fok ra meg sza ba dít ja kö te lé kei nagy ré szé tõl.

A má so dik ké pes ség a kül sõ dol gok irán ti kö zöm bös -
ség, ugyan is ter mé szet sze rû leg nyo mon kö ve ti a meg kü -
lön böz te tõ-ké pes ség ki fej lõ dé sét, amint ér ték te len sé gü ket 
fel is me ri. Meg ta nul ja, hogy a min den élet kedv ét el rab ló
fá sult ság ab ból az ál lan dó csa ló dás ból szár ma zott, ame lyet 
a lát szat dol gok ban való ki elé gü lés utá ni vágy oko zott, ho -
lott csu pán a va ló ság elé gít he ti ki az em be ri lel ket. Min -
den je len ség csak lát szat, ál lan dó ság nél kül való, az élet
min den rez dü lé sé re meg vál to zik, és sem mi sem va ló ság,
csak az az egy élet, amely re vá gyunk, és ame lyet ön tu dat la -
nul is sze re tünk szám ta lan meg je le né si for má já ban. A
meg kü lön böz te tõ-ké pes ség fej lõ dé sét na gyon elõ se gí ti a
ta nít vány kö rül mé nye i nek gyors vál to zá sa, ami nek cél ja,
hogy ha tal mas erõ vel ne he zed jen rá a vi lá gi dol gok vál to -
zé kony sá ga. 
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A ta nít vány éle te ál ta lá ban tel ve van vi ha ros vál to zá -
sok kal, hogy azok a tu laj don sá gok, ame lyek ren des kö rül -
mé nyek kö zött a há rom vi lág ban el töl tött éle tek hosszú
sora alatt fej lõd nek ki, gyor san kény sze rül je nek ki bon ta -
koz ni ben ne, és rö vid idõ alatt tö ké le te sek ké vál ja nak.
Amint gyor san vált ja fel egy mást öröm és bá nat, béke és
vi har, pi he nés és mun ka, a vál to zá sok ból meg ta nul ja a for -
mák lát szat-vol tát, és meg ér zi raj tuk ke resz tül is az örök ké 
vál to zat lan éle tet. Kö zöm bös sé vá lik az iránt, hogy meg -
van nak-e vagy hi á nyoz nak azok a dol gok, ame lyek foly ton 
jön nek és men nek, és mind job ban a nem vál to zó, örök ké
je len lé võ va ló ság felé for dít ja tekintetét.

Amint így nö vek szik lá tó kö re és szi lárd sá ga, igyek szik
ki fej lesz te ni ma gá ban a har ma dik ké pes sé get is: a hat
men tá lis tu laj don sá got, ame lyet el kell sa já tí ta nia, mi e lõtt
ma gá ra az ös vény re lép het. Nem kell tel jes mér ték ben bír -
nia eze ket sem, de leg alább rész ben, kü lön ben nem ha lad -
hat to vább.

Elõ ször tud nia kell ural kod ni gon do la ta in, nyug ta lan
és fék te len agya szü löt te in, ame lye ket „oly ne héz meg fé -
kez ni, mint a sze let”.70 Még mi e lõtt a pró ba ta nít vány ság
ös vé nyé re lé pett vol na, a me di tá ci ó val, a kon cent rá ció fo -
lya ma tos, min den na pos gya kor lá sá val már kezd te a rend -
hez szok tat ni ezt a men tá lis lá za dót. Most pe dig min den
ere jét össze sze di, hogy be tölt se fel ada tát, mert tud ja, hogy
gon do lat ere jé nek ha tal mas nö ve ke dé se, amely gyors fej lõ -
dé sét kö vet ni fog ja, ve szé lyes sé vál hat mind a maga, mind
má sok szá má ra, ha a fej lõ dõ ben lévõ erõn nem tud ural -
kod ni. In kább ad junk egy gye rek ke zé be di na mi tot, mint
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hogy a gon do lat te rem tõ ere jét egy önzõ vagy sze mé lyes si -
ker re tö rek võ em ber nek bo csás suk ren del ke zé sé re.

Má sod szor az ifjú cselának bel sõ ön ura lom mel lett kül -
sõ ön ura lom ra is szük sé ge van, sza va i ra és cse le ke de te i re
épp oly szi go rú an kell ügyel nie, mint gon do la ta i ra. Amint
az ér te lem en ge del mes ke dik a ben sõ em ber nek, úgy en ge -
del mes ked jen al sóbb ter mé sze te is ér tel mé nek. A ta nít -
vány hasz nos sá ga a kül sõ vi lág ban épp úgy függ a lát ha tó
éle te ál tal nyúj tott tisz ta és ne mes pél dá tól, mint ahogy
függ a bel sõ vi lág ban való hasz nos sá ga gon do la ta i nak szi -
lárd sá gá tól és ere jé tõl. Az ér té kes mun ka jó ha tá sát sok -
szor csök ken ti az em be ri te vé keny ség ala cso nyabb ré szé-
ben ta nú sí tott gon dat lan ság. A je löl tet ilyen kor arra szó -
lít ják fel, hogy min den te kin tet ben tö ké le tes esz mény felé
tö re ked jen, ne hogy ké sõbb, ami kor már az ös vény re lé -
pett, bot lás nak le gyen ki té ve, és ez zel al kal mat ad jon az el -
len ség nek a gú nyo ló dás ra. Amint már mond tuk, sem mi-
ben sem kell tö ké le tes nek len nie ezen a fo kon, de a bölcs
ta nít vány a tö ké le tes ség re igyek szik, mert tud ja, hogy a
leg jobb eset ben is na gyon tá vol van még esz mény ké pé tõl. 

Har mad szor, a tel jes ta nít vány ság je lölt je igyek szik ki -
fej lesz te ni ma gá ban azt a fen sé ges és nagy ha tá sú erényt,
ame lyet a má sok kal való tü rel mes ség nek, to le ran ci á nak
hív nak. El fo gad min den em bert, a lé te zés min den for má -
ját, úgy, ahogy van, anél kül, hogy azt kí ván ná, bár csak
más len ne, az õ egyé ni íz lé se sze rint. Mi vel kez di meg ér te -
ni, hogy az egy Élet szám ta lan kor lá to zott alak ban je le nik
meg, és mind rend jén van a maga he lyén és a maga ide jé -
ben, el fo gad ja an nak az Élet nek min den kor lá to zott meg -
je le né si for má ját anél kül, hogy va la mi más sá akar ná átala-
kítani. Meg ta nul ja tisz tel ni a böl cses sé get, amely megha -
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tá roz ta és irá nyít ja a vi lág ren det, és meg ta nul ja, hogy nyi -
tott szem mel és de rû sen néz ze a még tö ké let len ré sze ket,
amint rész éle tük las sú ki mun ká lá sán fá ra doz nak. Az iszá -
kos, aki alan ta sabb ter mé sze té nek ural ma alatt a szen ve -
dés ábé cé jét ta nul ja, épp oly hasz nos dol got cse lek szik a
sa ját fej lõ dé si fo kán, mint a szent a ma gá én, aki a föl di is -
ko lá nak ép pen utol só lec ké jét fe je zi be, és igaz ság sze rint
egyik tõl sem le het töb bet kö ve tel ni, mint ameny- nyire
ké pes. Az egyik még óvo dás, és szem lél te tõ lec két ta nul, a
má sik im már ké szen áll arra, hogy el hagy ja az egye te met
és a dip lo mát akar ja el nyer ni. Mind ket ten ko ruk- nak és
fej lõ dé si fo kuk nak meg fe le lõ en he lye sen cse lek sze nek, és
mind egyik a sa ját he lyén meg ér dem li a se gít sé get és a ro -
kon szen vet. Ez sem más, mint az ok kul tiz mus ban „to le -
ran ci á nak” nevezett képesség leckéje.

Ne gyed szer pe dig ki kell fej lesz te nie a „ki tar tás” ké pes -
sé gét, a ki tar tást, amellyel de rû sen vi sel el min dent, sem -
mi ért sem mél tat lan ko dik, és ha tá ro zot tan, té to vá zás nél-
kül tör cél ja felé. Sem mi sem ér he ti õt, csak amit a tör vény
oszt ki szá má ra és tud ja, hogy a tör vény jó. Jól tud ja, hogy
a hegy ol da lon, az egye ne sen a csúcs felé me re de ken ve ze tõ 
szik lás ös vé nyen nem oly ké nyel mes a ha la dás, mint a jól
ki kö ve zett, las san ka nyar gó or szág úton. Rá jön arra is,
hogy rö vid né hány élet ben kell le ró nia mind azt a kar mi-
kus kö te le zett sé get, amit múlt já ban fel hal mo zott, és en -
nek meg fe le lõ fi zet ni va ló ja igen sok. 

Ép pen azok a ne héz küz del mek, ame lye ket áll nia kell,
fej lesz tik ki ben ne az ötö dik tu laj don sá got: a hi tet, a Mes -
te ré ben és ön ma gá ban való hi tet, a meg in gat ha tat la nul
erõs és de rûs ön bi zal mat. Meg ta nul ja, hogy meg bíz zon
Mesterének böl cses sé gé ben, sze re te té ben, ere jé ben, és
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kezdi fel is mer ni – nem csak hi szi te hát – a sa ját szí vé ben
la ko zó is ten sé get, amely ké pes arra, hogy min den dol got
ma gá nak alá ren del jen.

Az utol só men tá lis kö ve tel mény, az egyen súly, bi zo -
nyos mér té kig min den tu da tos erõ fe szí tés nél kül ki fej lõ -
dik, amíg a pró ba ta nít vány az elõ zõ ötöt igyek szik meg-
sze rez ni. Az ös vény re lé pés felé irá nyu ló aka rat már a ma -
ga sabb ter mé szet meg nyi lat ko zá sá nak és an nak jele, hogy
a kül sõ vi lág egy szer és min den kor ra az õt meg il le tõ hely -
re lett szám ûz ve. A ta nít vá nyi élet be töl té sé re való ál lan dó
igyek vés meg sza ba dít ja a lel ket mind azok tól a még meg lé -
võ kö te lé kek tõl, ame lyek az ér zé ki vi lág hoz kö tik, mert
amint a lé lek ben fo ko za to san ki al szik az ér dek lõ dés az ala -
cso nyabb-ren dû dol gok iránt, úgy vesz tik el azok is min -
den von zó ere jü ket szá má ra. „El for dul nak a test önmeg-
tar tóz ta tó la kó já tól”71, és csak ha mar el ve szí tik min den
ere jü ket, amely meg za var hat ná lel ke egyen sú lyát. Így te -
hát meg ta nul ja, hogy za var ta la nul vé gez ze kö zöt tük mun -
ká ját anél kül, hogy meg kí ván ná, vagy el vet né azo kat.
Meg ta nul ja, hogy meg õriz ze egyen sú lyát min den fé le lel ki 
meg pró bál ta tás ban, az öröm és a bá nat vál ta ko zá sa kö ze -
pet te. Ezt az egyen súlyt még job ban ki fej lesz tik a gyors
vál to zá sok, ame lyek rõl már be szél tünk, és ame lyek kö ze -
pet te Mes te ré nek örök ké éber gond ja õrzi éle tét.

Amint a hat men tá lis tu laj don sá got va la mennyi re már
el sa já tí tot ta, még egy ne gye dik ké pes ség re van szük sé ge a
pró ba ta nít vány nak, és ez a mély és erõs vágy a fel sza ba du -
lás után, lel ké nek só vár gá sa az is ten ség gel való egye sü lés
után, ami sa ját be tel je sü lé sé nek ígé re tét hor doz za ma gá -
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71  Bhagavad Gitá II. 59.



ban. Ez az utol só si mí tás az iga zi ta nít vány ság ra való fel -
ké szült sé gen, mert ha ez a vágy egy szer ha tá ro zott formá-
ban meg nyi lat ko zott, sem mi sem ké pes töb bé ki ir ta ni. Az
a lé lek, ame lyik egy szer át érez te, soha töb bé nem tud ja
szom ját föl di for rá sok nál ol ta ni, vi zü ket ízet len nek ta lál ja, 
és el for dul tõ lük, mind job ban mé lyü lõ vá gya ko zás sal az
élet iga zi ne dû je után. Ez a fok a „be ava tás ra fel ké szült
em ber”, aki ké szen áll arra, hogy „be lép jen a fo lyam ba”,
amely egy szer és min den kor ra el vág ja õt a föl di élet hez fû -
zõ dõ ér de kek tõl, ki vé ve, ha föl di dol gok ban szol gál hat ja
Mes te rét, és se gít he ti elõ az em be ri ség fej lõ dé sét. In nen
kezd ve éle te nem el kü lö nült töb bé, fel kell azt aján la nia az
em be ri ség ol tá rán, fel kell ál doz nia egész va ló ját, hogy ja -
vá ra vál has son az egész vi lág nak.

Mi köz ben a négy ké pes ség el nye ré sé re for dí tott mun -
ká ban tel nek az évek, a pró ba ta nít vány nak sok más te kin -
tet ben is fej lõd nie kell. Sok ta ní tást kap Mes te ré tõl, rend-
sze rint ak kor, ami kor tes te mély álom ba me rül, és lel ke
szé pen for mált asztrális tes té be öl töz ve már meg szok ta,
hogy az le gyen a tu dat esz kö ze. Mes te ré hez igyek szik,
hogy ta nul jon, és szel le mi meg vi lá go so dást nyer jen. Ezen
kí vül gya kor lat ra kell szert ten nie a me di tá ci ó ban, és ezek
a fi zi kai tes ten kí vül tör té nõ ha tá sos gya kor la tok sok fé le
magasabbrendû ké pes sé get hoz nak gyor sí tott, te vé keny
moz gás ba. Az ilyen me di tá ci ók al kal má val a lét ma ga sabb
sík ja it éri el, és mind töb bet is mer meg a men tá lis vi lág
éle té bõl. Meg ta nít ják, ho gyan kell nö vek võ ere jét az em -
be ri ség szol gá la tá ra fel hasz nál nia, és mi köz ben tes te mély
álom ban töl ti az órá kat, õ maga szor gal ma san dol go zik az
asztrális vi lág ban. Se gí ti azo kat a lel ke ket, akik meg hal tak 
és oda ke rül tek, vi gasz tal ja a bal ese tek ál do za ta it, ta nít
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min den kit, aki ke ve seb bet tud nála, a leg kü lön bö zõbb
módokon tá mo gat ja a rá szo ru ló kat. Így se gí ti a maga sze -
rény mód ján a Mes te rek ál dá sos mun ká ját, és bár mi lyen
sze ré nyen is, bár mi lyen fej let len fo kon is, mun ka társ ként
csat la ko zik ma gasz tos Test vé ri sé günk höz.

A ta nul má nyo zó bi zo nyá ra örül ni fog a szanszk rit és
páli el ne ve zé sek nek, hogy azo kat a ha la dot tabb köny vek ben
és ki ad vány ok ban is kö vet hes se:

SZANSZKRIT

(a hin duk hasz nál ják)

PÁLI

(a budd his ták használják)

VIVEKA

a való és va lót lan kö zöt ti

meg kü lön böz te tés

MANODVÁRAVAJJANA

az elme ka pu i nak meg nyi tá sa:

meg gyõ zõ dés a föl di mu lan dó ság ról

VAIRÁGYA

kö zöm bös ség a va lót lan

és át me ne ti iránt

PARIKAMMA

elõ ké szü let a tett re: közömbösség 

a tett gyü möl csei iránt

SATSZAMPATTI

Sama: ural ko dás a gon do la ton

Dama: uralkodás a vi sel ke dé sen

Uparati: to le ran cia

Titiksha: állhata tos ság

Sraddhá: hit

Szamádhána: egyen súly

UPACSÁRO

fi gye lem vagy ma ga tar tás
a hin du val azo nos fe jezetekre

oszt va

MUMUKSHATVA

a felszabadulás irán ti vágy

 ANULOMA

köz vet len kö vet kez mény, el éré se a

má sik há rom ból következik

Ezek tel je sí té se után az em ber
ADHIKARI

Ezek tel je sí té se után az em ber
GOTRABHU
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 Ta lán már a pró ba ös vé nyen, vagy eset leg ké sõbb, a
csélát (ta nít ványt) ab ban a ki vált ság ban ré sze sí tik, hogy
vég hez vi het egyet a „nagy le mon dá sok” kö zül, ame lyek az 
em ber gyor sabb fel emel ke dé sét jel lem zik. En ge délyt kap
arra, hogy „le mond jon a devacsánról”, és az zal le mond -
has son az égi vi lág ban el töl ten dõ di csõ sé ges élet rõl, amely 
a fi zi kai vi lág ból való meg sza ba du lás után vár rá, és ame -
lyet õ már nagy részt az arupa vi lág ban töl te ne el, a Mes te -
rek tár sa sá gá ban, a tisz ta böl cses ség és sze re tet fen sé ges
örö mé ben. Hogy ha le mond ne mes és oda adó éle té nek er -
rõl a gyü möl csé rõl, a szel le mi erõk, ame lye ket az õ deva-
csáni éle te kö tött vol na le, sza bad dá vál nak, és az egész vi -
lá got szol gál ják, õ maga pe dig az asztrális sí kon ma rad, és
vár ja, hogy ha ma ro san meg szü les sen. Eb ben az eset ben
Mes te re maga vá laszt ja ki és irá nyít ja új ra szü le té sét, és
olyan kö rül mé nyek közé ve ze ti, ame lyek elõ se gí tik hasz -
nos mun ká ját a vi lág ban, al kal ma sak to váb bi fej lõ dés re és
el vég zen dõ munkájára. 

Az ilyen cséla már el ér te azt az ál la po tot, ami kor min -
den egyé ni ér dek alá van ren del ve az is te ni mun ká nak, és
ami kor aka ra tá nak már csak egy cél ja van: szol gál ni bár -
hol és bár mi lyen mó don. Bol do gan ad hat ja ma gát azok -
nak a ke zé be, akik ben meg bí zik, szí ve sen és öröm mel fo-
gadja a vi lág ban szá má ra ki je lölt he lyet, ahol leg job ban
tel je sít he ti szol gá la tát, és részt ve het az em be ri fej lõ dés
elõ moz dí tá sá nak ma gasz tos mun ká já ban. Ál dott a csa lád,
amely be ilyen gyer mek szü le tik, akik nek lel ke a Mes ter
ál dá sát hoz za ma gá val, akit Mes te re foly ton irá nyít, vi gyáz 
rá, és min den le he tõ se gít sé get meg ad neki, hogy mi nél
elõbb ural má ba ve gye ala cso nyabb testeit.
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Néha, bár rit kán, a cséla olyan test be köl tö zik, amely
gyer mek ko rá ban és kora if jú sá gá ban egy ke vés bé fej lett
Egó lak he lyé ül szol gált. Ha az az Egó egy egész rö vid élet -
re jön csak a föld re, mond juk ti zen öt vagy húsz évre, a fér -
fi kor haj na lán kell el hagy nia tes tét, ami kor az már elsajá-
tította az if jú kor ban meg szer zen dõ tud ni va ló kat, és rö vid
idõ alatt a lé lek ha tá sos esz kö zé vé vál hat. Ha az ilyen test
va ló ban jó, és egy cséla ép pen meg fe le lõ szü le té si al ka lom -
ra vár, gon do san vi gyáz nak rá ad dig is, amíg az az Egó lak -
ja, aki szá má ra ere de ti leg al kot ták, hogy fel hasz nál ják,
amint gaz dá já nak már nincs szük sé ge rá. Amint en nek az
Egónak az éle te be fe je zõ dik és el hagy ja tes tét, hogy a
devacsán felé ve ze tõ út ján a kámalokába men jen, le ve tett
tes tét a vá ra ko zó cséla ve szi bir to ká ba, új lakó köl tö zik az
el ha gyott ház ba, és a lát szó lag ha lott test újra éled. Az
ilyen ese tek elég rit kák, de az ok kul tis ták elõtt nem is me -
ret le nek, és ok kult köny vek ben néha ta lál ha tunk rájuk
utalásokat.

Akár ter mé sze tes a testetöltés, akár rend kí vü li, a lé lek -
nek, ma gá nak a csélának fej lõ dé se foly ta tó dik, és el ér te a
már em lí tett fo kot, ami kor „ké szen áll a be ava tás ra”. A be -
ava tás ka pu ján át pe dig el fo ga dott ta nít vány ként az ös -
vény re lép. 

Az ös vény négy kü lön bö zõ fok ból áll, és mind egyik re
csak egy-egy be ava tá son ke resz tül le het jut ni. Mind egyik
be ava tást az ön tu dat ki ter je dé se kö ve ti és ez adja az ún.
„tu dás kul csát”, ah hoz a fok hoz, amely re ál ta la el le het jut -
ni. A tu dás nak ez a kul csa egyút tal a ha ta lom kul csa is,
mert hi szen a tu dás va ló ban ha ta lom a ter mé szet min den
bi ro dal má ban. Ha a cséla rá lép az ös vény re, azzá lesz, amit
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„ház nél kü li em ber nek” ne vez tek el.72 Töb bé nem te kin ti
a Föl det ott ho ná nak, nincs töb bé la kó he lye, itt min den
hely egy for mán ked ves neki, ahol Mes te rét szol gálhat ja.

Az ös vény nek ezen a fo kán há rom aka dály tor nyo sul
to vább ha la dá sa elé, ame lye ket „bék lyók nak” ne vez nek,
és ezek tõl a bék lyók tól meg kell sza ba dul nia. To váb bá
most, ami kor már gyor san ha lad a tö ké le te se dés út ján, jel -
le me hi bá i nak tel jes ki ir tá sát és a fej lõ dé si fo ká nak meg -
fe le lõ mun ka tö ké le tes el vég zé sét is meg kí ván ják tõle. 

Ez a há rom bék lyó, amely tõl meg kell sza ba dul nia, mi -
e lõtt a má so dik be ava tá son ke resz tül men ne: a sze mé lyes
én il lú zi ó ja, a két ke dés és a tév hit. A sze mé lyes ént ön tu -
da ta il lú zi ó já nak kell érez nie, és el kell vesz te ni an nak le -
he tõ sé gét, hogy ez a sze mé lyes én va ló ság nak fo gad tas sa
el ma gát a lé lek kel. Egy nek kell érez nie ma gát a min den -
ség gel, a min den ség õben ne él jen és lük tes sen, és õ a min -
den ség ben. Ki kell pusz tí ta nia ma gá ból a két ke dést, de
tu dá sa ál tal, és nem csak egy sze rû en el nyom ni. Tény ként
kell el is mer nie az új ra szü le tést, a kar mát és a Mes te rek lé -
te zé sét, nem csu pán el fo gad ni õket, mint ér tel mi leg szük -
sé ges fo gal ma kat, ha nem tud nia kell, hogy ter mé sze ti
té nyek, amelyeknek va ló sá gá ról ön ma ga szer zett bi zo -
nyos sá got úgy, hogy eze ken a pon to kon el mé jé ben soha
töb bé két ség se tá mad has son. A tév hi tek ak kor tûn nek el,
ami kor az em ber a va ló sá gok meg is me ré sé nek fo ká ra
emel ke dett, és meg tud ta, hogy a ter mé szet ház tar tá sá ban
mi lyen hely il le ti meg a rí tu so kat és a szer tar tá so kat. Azu -
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72 A hin duk ezt a fo kot a „Parivrádzsaka” vagy a „ván dor fo ká nak”
ne ve zik, a budd his ták „Srótápattinak”, „az aki el ér te a fo lya mot”. 
Ez a cséla el ne ve zé se az elsõ be ava tás után és a má so dik elõtt.



tán meg ta nul ja, mi kép pen hasz nál jon min den esz közt
anél kül, hogy bármelyik is megkötné.

Ami kor a cséla le ve tet te eze ket a bék lyó kat is – néha eh -
hez a fel adat hoz több élet szük sé ges, néha egyet len élet nek 
egy ré sze is ele gen dõ – meg nyí lik az út a má so dik be ava tás
felé, az új „tu dás kul csá val” és még szé le sebb lá tó kör rel. A
cséla kö te le zõ föl di éle té nek tar ta ma most gyor san rö vi -
dül, mert ha el ér te ezt a fo kot, még a je len vagy a kö vet ke -
zõ élet ben át kell men nie a har ma dik és ne gye dik beava-
táson.73

Ezen a fo kon ma ga sabb tes te i nek bel sõ ké pes sé ge it tel -
jes mû kö dés be kell hoz nia, mert szük sé ge van rá juk a lét
ma ga sabb sík ja in. Ha gon do san ki fej lesz tet te azo kat, ez a
fo ko zat csak igen rö vid ide ig tart, de va ló szí nû leg még
egy szer át kell men nie a ha lál ka pu ján, mi e lõtt a har ma dik 
be ava tás ban ré sze sül het, hogy „hattyú vá” le gyen, va gyis
olyan lé lek ké, amely a ma gas sá gos mennye kig száll: ez az a 
cso dá la tos „élet ma da ra”, amely rõl annyi le gen da szól.74 

Az ös vény nek ezen a har ma dik fo ko za tán a csélá le ve ti
a ne gye dik és az ötö dik bék lyót: a vá gyat és az el len szen -
vet. Az egész min den ség ben csu pán az Egy Lé te zõt lát ja,
és a kül sõ bu rok töb bé nem va kít ja el, akár szép, akár csú -
nya. Egy for mán te kint min den re, és a tü rel mes ség gyön ge
bim bó ja, ame lyet a pró ba-ös vé nyen ne velt, az egye te mes
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73 A csélát a hin du az Ös vény má so dik fo kán „Kutícsakának”,
„kuny hót épí tõ em ber nek” ne ve zi, mi vel el ér te a béke ott ho nát, a 
budd his ták nál õ a „Szakridágámin”, „az em ber, aki már csak
egy szer szü le tik.”

74  Õ „Hamsza”, aki már tud ja, „hogy én Az va gyok”, a hin du el ne -
ve zés sze rint. Budd his ta ki fe je zés sel pe dig „Anágámin”, „az em -
ber, aki töb bé nem szü le tik.”



sze re tet vi rá gá vá fa kad és gyön géd öle lés sel min dent ma -
gá ba fog lal. Õ „min den te remt mény ba rát ja”, aki „min den 
élõt sze ret” a vi lá gon, ame lyen élõ min den do log. 

Meg ele ve ne dett is te ni sze re tet ként gyor san ha lad a ne -
gye dik be ava tás felé, amely az ös vény utol só fo ká hoz nyit -
ja meg út ját: ott már „túl van min de nen, ami egyé ni” õ az
„ér de mes”, a „tisz te let re mél tó”.75 Ezen a fo kon ad dig ma -
rad, amed dig akar, és le ve ti az utol só fi nom mû vû bék lyó -
kat, ame lyek bár gyön ge szá lak kal még min dig fog va
tart ják és aka dá lyoz zák fel sza ba du lá sát. Kiûz ma gá ból
min den vá gya ko zást a for má ban meg je le nõ élet után,
majd a for ma nél kü li élet után való vá gya ko zást is. Ezek is
lán cok, neki pe dig sza bad nak kell len nie. Mind há rom vi -
lá gon ke resz tül me het, de egyet len ré szecs ké jük sem bír -
hat már az zal az erõ vel, hogy vissza tart sa. A for ma nél kü li
vi lág ra gyo gá sa sem vonz hat ja õt job ban, mint a for ma-vi -
lág konk rét örö mei.76 Azu tán – ez min den tel je sít mé nye
kö zött a leg na gyobb – le ve ti a kü lön ál lás utol só bék lyó it
is, az „énalkotó ké pes sé get”77, amely nek ré vén ön ma gát
má sok tól kü lön ál ló nak tud ta, mi vel már éber ön tu da tá -
ban is az egy ség sík ján la ko zik, a buddhikus sí kon, ahol
már min den lé te zõ Én jét egy nek is me ri és érzi. 

Az „énalkotó” ké pes ség ve le szü le tett a lé lek kel, ez az
egyé ni ség lé nye ge, és meg is ma rad mind ad dig, amíg min -
den, ami ben ne ér té kes, át nem szû rõ dött a monádba. A lé -

291

AZ  EMBER  ÚTJA  FELFELÉ

75  A hin du „Paramahamszának”, az „énen tú li nak” ne ve zi, a budd -
his ta „Arhatnak”, a „tisz te let re méltónak”.

76  Lásd a IV. fe je ze tet: A men tá lis vi lág 
77  Ahamkára, ál ta lá ban „Mánának”, büsz ke ség nek mond ják, mint -

hogy a büsz ke ség a má sok tól elválasztott én leg ma ga sabb fokú
megjelenési for má ja. 



lek csak a fel sza ba du lás kü szö bén hagy hat ja el ezt a sa ját-
ságát, és fel be csül he tet le nül ér té kes ered mé nyét a monád-
nak adja át. Ez olyan vég te le nül tisz ta és ki fi no mult egyé -
ni ség tu dat, hogy az egy ség tu da tot már nem ho má lyo sít ja
el. Ez után könnyen le hull róla mind az, ami nek ré vén za -
va ró be ha tá sok nak le het ne ki té ve, és íme, a cséla az örök ké 
vál to zat lan, meg za var ha tat lan béke ra gyo gó kön tö sé ben
áll elõt tünk. Et tõl a bi zo nyos „énalkotó” sa ját ság tól való
meg sza ba du lás szel le mi lá tó kör ét meg tisz tít ja az utol só
fel hõk tõl, ame lyek át ha tó te kin te te elé tor nyo sul ná nak.
Amint tel je sen át ér zi az egy sé get, a tu dat lan ság78 – a kor lá -
to zás, amely bõl min den kü lön ál lás ered – le hull, és az em -
ber tö ké le tes sé vá lik, fel sza ba dul.

El ér ke zett im már az ös vény vé gé re, és az ös vény vége a
Nir vá na kü szö be. A cséla, ami kor már az ös vény utol só fo -
ko za tán járt, meg szok ta, hogy ebbe a cso dá la tos tu dat ál la -
pot ba át men jen, és most, ami kor át lép a kü szö bön, a
nir vá nai tu dat ál lan dó tu da tá vá vál to zik, hi szen a fel sza -
ba dult Én79 ott ho na: a nir vá na. Be fe jez te em be ri fej lõ dé -
sét, és el ér te em be ri mi vol ta leg fel sõbb ha tá rát, fö löt te
ha tal mas lé nyek se re gei la koz nak, de azok em ber fö löt ti ek. 
Keresztrefeszítése az em be ri test ben im már vé get ért. 

Ütött a sza bad ság órá ja, és a gyõz tes ajka di a dal ma san
ejti ki: „El vé gez te tett!” Át lép a kü szö bön, el me rül a
nirvánai fény ben, és megint gyõ ze del mes ke dik a föld egy
gyer me ke a ha lá lon. Nem tud juk, mi lyen misz té ri u mo kat
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78 Avidja, az elsõ és utol só il lú zió, be lõ le ered a vi lá gok el vá lasz tott -
sá ga – az elsõ a nidánák kö zül – ez tû nik el a fel sza ba du lás kor.

79 A Dzsivanmukta, a fel sza ba dult élet, a hin duk sze rint: az
„Aszekha”, „aki nek nem kell már sem mit sem ta nul nia”, a budd -
his ták sze rint.



ta kar ez a menny bé li fény, csak ho má lyo san érez zük, hogy 
ott a Leg fel sõbb Lé te zõ la ko zik, és ott a sze re tõ eggyé vá -
lik a Sze re tett Lénnyel. A hosszú ke re sés nek vége, a szív
szom ja mind örök re olt va van, be lép Urá nak örö mé be.

De va jon el vesz tet te-e a föld gyer me két, va jon meg
lett-e foszt va az em be ri ség di a dalt ara tó fi á tól? Óh nem!
Új ból ki vá lik a fé nyes ség bõl és újra a nir vá na kü szö bé re
lép, mint en nek a fény nek va ló di meg tes te sí tõ je, ki mond -
ha tat lan di csõ ség ben, az Is ten meg nyil vá nult Fia. De
most ar cát a föld felé for dít ja, sze mé bõl is te ni rész vét ra -
gyog a föl dön ván dor ló em ber fi á ra, még test ben élõ test vé -
re i re. Nem en ged he ti, hogy tá mo ga tás nél kül té ve lyeg-
je nek, mint a pász tor nél kü li nyáj. A leg na gyobb le mon -
dás fen sé gé tõl övez ve, a tö ké le tes böl cses ség ere jé tõl és az
„örök élet ha tal má tól” ra gyog va vissza tér a föld re, hogy
irá nyít sa az em be ri sé get, hogy ál dást hoz zon rá, a Böl cses -
ség Mes te re, a ki rá lyi Ta ní tó, az Is te ni Ember alakjában.

Így tér vissza a föld re a Mes ter, és az em be ri ség szol gá -
la tá ra szen te li ma gát, im már sok kal ha tal ma sabb erõk bir -
to ká ban, mint ami kor még a ta nít vány ság ös vé nyét jár ta.
Az em be rek szol gá la tá nak szen tel te ma gát és mind azt a
ma gasz tos erõt, ami ke zé ben van, az em be ri fej lõ dés ser -
ken té sé re for dít ja. Azok nak pe dig, akik az ös vény hez kö -
ze led nek, vissza fi ze ti, amit cséla éle té ben tõ lük ka pott,
épp úgy ve ze ti, tá mo gat ja, ta nít ja õket, mint ahogy õt is ve -
zet ték, tá mo gat ták, ta ní tot ták akkor.

Ezek az em ber fel emel ke dé sé nek fo ko za tai a leg kez det -
le ge sebb vad ság tól az Isten-Emberig. Az em be ri ség e felé a 
cél felé ha lad, ilyen di csõ ség lesz az egész em be ri nem osz -
tály ré sze.
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XII. FEJEZET

A VILÁGEGYETEM KIALAKULÁSA

Je len le gi fej lõ dé si fo kun kon csu pán váz la tos tu dást kö -
zöl he tünk a ha tal mas koz mi kus rend szer rõl, amely ben a
mi föld go lyónk kis sze re pét játssza. Koz mo szon olyan
rend szert ér tünk, amely a mi né zõ pon tunk ból tel jes nek
lát szik, egyet len egy Logoszból ered, és az õ éle te tart ja
fenn. Ilyen rend szer a mi Nap rend sze rünk, és a fi zi kai Na -
pot a Logosz leg al sóbb meg nyi lat ko zá sá nak te kint het jük,
amint koz mo szá nak kö zép pont já ban mû kö dik. Min den
for ma az õ konk rét meg nyi lat ko zá sa. A Nap leg al sóbb
meg nyi lat ko zá sa, mint élet adó: erõ sí tõ, min dent át ha tó,
min de nen ural ko dó, sza bá lyo zó és ren de zõ köz pon ti ha ta -
lom. Egy ok kult kom men tár ezt mondja:

„Szúr ja (a Nap) lát ha tó vissz fény ében az Egye te mes
JELENLÉT (a leg tisz tább tisz ta ság) he te dik leg ma ga sabb ál -
la po tá nak elsõ (leg al sóbb) ál la po tát áb rá zol ja; a soha meg nem
nyil vá nu ló SZAT (Lét) elsõ meg nyil vá nu ló Lé leg ze te. Min den
fi zi kai, va gyis tár gyi Nap lé nye gé ben a LÉLEGZET elsõ prin -
cí pi u má nak leg al só ál la po ta.”80, va gyis rö vi den, a Nap a
Logosz „fi zi kai tes te”, leg al só ál la po ta.

Az összes fi zi kai erõk és ener gi ák nem egye bek, mint
an nak az élet nek vál to za tai, ame lyet a Nap, az Úr, az
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élet-adó, rend sze ré be ki áraszt. Sok õsi val lás azért tart ja a
Na pot az is ten ség jel kép ének, és olyan jel kép ez, amely
leg ke vés bé ve ze ti tév út ra a tu dat la no kat.

Na gyon he lye sen mond ja Mr. Sinnett:

 „A Nap rend szer tény leg a ter mé szet olyan ré sze, ame lyik
töb bet fog lal ma gá ban, mint amit – ki vé ve a leg ma ga sabb lé nye -
ket, aki ket az em be ri ség ki tud fej lesz te ni – ki ku tat ni ké pe sek
va gyunk. El mé le ti leg sem mi két ség sem tá mad hat ben nünk – ha 
éj jel az égre pil lan tunk –, hogy az egész Nap rend szer csak egy
csöpp a koz mosz óce án já ban. Mind azo nál tal ez a csöpp is mét
egy óce án az olyan fé lig fej lett lé nyek szá má ra, mint ami lye nek
mi va gyunk, és je len leg kény te le nek va gyunk ere de te és mi nõ sé -
ge fe lõl in ga tag és ho má lyos el kép ze lé sek kel ki se gí te ni ma gun -
kat. Bár mi lyen ho má lyo sak is le gye nek azon ban, még is ké pes sé
tesz nek arra, hogy a boly gó so ro zat nak, amely ben fej lõ dé sünk
vég be megy, ki je löl jük he lyét a rend szer ben, amely hez tar to zik,
és arra, hogy va la mi fo gal mat al kot has sunk ma gunk nak a rend -
szer vi szony la gos nagy sá gá ról, boly gó lán cunk ról, a vi lág ról,
amely ben most te vé keny ke dünk, va la mint a fej lõ dé si pe ri ó du -
sok ról, ame lyek min ket, em be ri lé nye ket ér de kel nek.”81

Va ló ban, csak ak kor tu dunk sa ját hely ze tünk rõl tisz ta
ké pet nyer ni, ha a nagy min den ség hez való vi szo nyunk ról 
fo gal mat al ko tunk, még ha bi zony ta lan fo gal mat is. Né -
mely ku ta tó meg elég szik az zal, hogy sa ját mun ka te rü le tén 
ma rad va az élet tá vo lab bi sza ka szai nem ér dek lik mind ad -
dig, amíg erre hi va tást nem érez, má sok szük sé gét ér zik,
hogy meg is mer jék a tá gabb rend szert, amely be tar toz nak,
és in tel lek tu á lis gyö nyört ta lál nak ab ban, hogy fel emel -
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ked ve, ma dár táv lat ból te kint sék az egész fej lõ dés me ne tét. 
Az em be ri ség szel le mi ol tal ma zói is me rik ezt a lel ki szük -
ség le tet és gon dos kod tak is a koz mosz ok kult szem pont -
ból való nagy sze rû le írá sá ról ta nít vá nyuk és hír nö kük,
H.P. Blavatsky ál tal, „A Tit kos Ta ní tás” címû mû ben,
amely mind ta nul sá go sabb lesz, amint az Õsi Böl cses ség
ta nul má nyo zói ma guk is ki ku tat ják, és ha tal muk ba ke rí -
tik fej lõ dõ vi lá gunk alsóbb síkjait.

A Logosz meg je le né se – így ta nít ják – a vi lág egye tem
szü letésének hír nö ke.

„Ha Õ meg nyi lat ko zott, utá na min den meg nyi lat ko zik. Az
Õ meg nyi lat ko zá sa ál tal min den meg nyi lat ko zik.”82

Ma gá val hoz za egy el múlt koz mosz gyü möl cse it, ha tal -
mas szel le mi lé nye ket, hogy az újon nan meg épí ten dõ vi -
lág egye tem ben mun ka tár sai, se gí tõi le gye nek. Ezek
kö zött van a „Hét Leg fõbb Szel lem”, aki ket gyak ran szin -
tén Logoszoknak ne vez nek, mert mind egyi kük a koz mosz 
egy-egy meg ha tá ro zott ré szé nek kö zép pont ja, épp úgy,
ahogy a Logosz az egész nek kö zép pont ja. A Tit kos Ta ní -
tás mond ja:

„A hét Lény a Nap ban, a Hét Szent, az anya szubsz tan ci á -
ban lévõ erõ bõl ön ma gá tól szü le tett... Az ener gi át, amely bõl õk
min den nap ban a tu da tos lét be lép tek, egye sek Visnunak, az
Ab szo lú tum Le he le té nek ne vez ték. Mi a meg nyil vá nult Egy
Élet nek, az Ab szo lú tum vissz fény ének ne vez zük.”

Ez a „meg nyil vá nult Egy Élet” a Logosz, a meg nyil vá -
nult Is ten.
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Eb bõl az ere de ti osz tó dás ból nye ri koz mo szunk he tes
jel le gét, és va la mennyi to váb bi osz tó dás le fe lé szál ló egy -
más után já ban, a he tes szám mal meg ha tá ro zott ská lá ra ala -
po zó dik. A hét má sod la gos Logosz alatt áll a nagy Lé nyek
hi e rar chi á ja, amely ki rály sá gá ban a kor mány zó tes tü le tet
al kot ja. Ezek kö zött van nak a Lipikák, a kar ma fel jegy zõi,
a Ma ha ra dzsák és Dévarádzsák, akik a kar ma tör vé nye i -
nek ki ha tá sa i ra ügyel nek, az Épí tõk óri á si se re ge, akik a
Logosz kin cses kam rá já ban min den for mát az Egye te mes
Ér te lem ben õr zött min ták sze rint ala kí ta nak és épí te nek,
ame lyek on nan jut nak a Hét hez. Õk pe dig, a leg ma ga sabb
ve ze tés és a min dent el töl tõ élet irá nyí tá sá val ki ala kít ják a
ma guk bi ro dal mát, és an nak sa já tos egyé ni szí ne ze tet ad -
nak. H.P. Blavatsky ezt a hét bi ro dal mat, amely a Nap -
rend szert ké pe zi, a hét Lája-központnak nevezi:

„A hét Lája-központ a hét zérópont, ha ezt a szót ab ban az
ér te lem ben hasz nál juk, mint a ve gyé szek, és olyan pon tot je lö -
lünk vele, ahon nan az ezoterikumban a dif fe ren ci á ló dás szá mí -
tá sá nak ská lá ja kez dõ dik. Ezek bõl a köz pon tok ból – ame lye ken 
túl az ezo te ri kus böl cse let az élet, a vi lá gos ság Hét Fi á nak ho -
má lyos me ta fi zi kai kör vo na la it pil lan tat ja meg ve lünk, a her -
me ti kus és más böl cse le tek hét Logoszát – kez dõ dik a Nap-
rend sze rün ket al ko tó ele mek dif fe ren ci á ló dá sa.”83

Egy ilyen bi ro da lom bá mu la tos planetáris fej lõ dés, az
élet olyan ará nyú fej lõ dé sé nek tere, amely ben egy-egy fi zi -
kai boly gó, mint pl. a Vé nusz, csak múló testetöltés. En -
nek a bi ro da lom nak fej lesz tõ jét és ural ko dó ját min den
té vedés el ke rü lé se vé gett a Boly gó Logoszának ne vez het -
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jük. A nap rend szer nek a köz pon ti Logoszból ki ára dó
anyagából ki von ja azt a nyers anya got, amely re szük sé ge
van, és sa ját élet ener gi á ja se gít sé gé vel fel dol goz za, úgy -
hogy min den ilyen Logosz sa ját bi ro dal má nak a kö zös
kész le té bõl vett anya gát sa já tos szí ne zet tel ru ház za fel. Sa -
ját bi ro dal má ban mind a hét sík atomikus ál la po ta azo nos
az egész nap rend szer egy alsíkjának anya gá val, és ez biz to -
sít ja az egész fo lya ma tos sá gát. Amint H.P. Blavatsky meg -
jegy zi, az ato mok meg fe le lõ kom bi ná ci ói min den sí kon
vál toz nak, mi vel az ato mok egy for mák, de kom bi ná ci ó ik
kü lön bö zõk. Az tán így folytatja:

„Kom bi ná ci ó i kat te kint ve nem csak a mi boly gónk ele mei kü -
lön böz nek egy más tól, ha nem a Nap rend sze ren be lü li min den
test vér-boly góé is, olyan mér ték ben, mint aho gyan a Nap rend -
szer ha tá ra in túli Koz mi kus ele mek tõl... Úgy ta nít ják, hogy
min den atom a lét vagy lé te zés sík já val bír.”84

Ezek, ahogy mi ne vez zük õket, a nagy sí kok (vagy vi lá -
gok) úgy ne ve zett alsíkjai.

A Boly gó Logosza fej lõ dõ bi ro dal má nak há rom alsó
sík ján hét boly gót, va gyis vi lá got te remt, ame lye ket egy -
sze rû ség oká ból A, B, C, D, E, F és G boly gó nak ne vez -
zünk. Ezek azok, ame lyek rõl a Dzyan Köny ve VI. ver sé-
ben így em lék szik meg:

„Hét kis for gó ke rék, és egyik a má si kat hoz za lét re… Ré geb -
bi ke re kek min tá já ra ala kít ja õket, és az el múl ha tat lan köz pon -
tok ra he lye zi.”85
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El múl ha tat lan, mert min den ke rék nem csak utód ját
hoz za lét re, ha nem ugyan azon köz pont ban tes te sül újra,
amint lát ni fog juk.

Eze ket a boly gó kat kép zel jük el há rom pár ra oszt va, és
egy el lip szis ívé re he lyez ve, úgy hogy a kö zép sõ boly gó le -
gyen a kö zép sõ és a leg al só pon ton. Az A és G boly gó, az
elsõ és a he te dik, a men tá lis vi lág arupa sík ján van B és F, a 
má so dik és ha to dik, a rupa sí kon: C és E, a har ma dik és az
ötö dik, az asztrális vi lág ban: D, a ne gye dik pe dig a fi zi kai
sí kon van. Ezek rõl a boly gók ról mond ja Blavatskyné,
hogy „a for ma kép zõ dés vi lá gá nak négy alsó sík ján so ra -
koz nak”, va gyis a fi zi kai, asztrális és a két men tá lis sí kon. 

A kö vet ke zõ kép pen áb rá zol hat juk eze ket86:
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Ez a ti pi kus el ren de zés a fej lõ dés bi zo nyos fo kán azon -
ban meg vál to zik. Ez a hét boly gó egyet len boly gó lán cot,
vagy gyû rût ké pez, amely, ha ezt a lán cot egy pil la nat ra
egész nek, egy élet nek, egy in di vi duum nak fog juk fel, hét
kü lön bö zõ fo kon megy ke resz tül. A hét boly gó, mint egy
egész, a lánc boly gó tes tét ké pe zi, és ez a boly gó test a boly -
gó rend szer éle te fo lya mán hét szer osz lik fel, és hét szer új -
ból meg ala kul.

A boly gó lánc nak te hát hét új ra tes te sü lé se van, és az
egyik in kar ná ció alatt össze gyûj tött ered mé nye ket a kö -
vet ke zõk nek adja át.

„Min den ilyen lánc utó da, te remt mé nye egy má sik, alacso-
nyabbrendû és el pusz tult lánc nak, mond hat ni: an nak re in kar -
ná ci ó ja.”87

Ez a hét testetöltés, ame lyet manvantárának ne vez nek,
együtt a „planetáris fej lõ dés”, egy-egy bolygó-Logosz bi -
ro dal ma. Mint hogy hét ilyen Logosz van, hét ilyen fej lõ -
dés is van, egy más tól kü lön böz nek, de együt te sen al kot ják 
a nap rend szert. Egy ok kult mun ká ban a hét Logosznak az
Egy bõl való ki bon ta ko zá sa és a hét egy mást kö ve tõ lánc,
mind egyik hét boly gó ból áll va, a kö vet ke zõ sza vak kal van
le ír va:

„Egy fény bõl hét fény, és a hét fény mind egyi ké bõl hét szer
hét.88

Ha most egy lánc testetöltéseit, a manvantárákat szem -
ügy re vesszük, azt lát juk, hogy azok ugyan csak hét fok ra
bont ha tók: Ugyan is a Boly gó Logosza élet hul lá mo kat
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küld ki a lánc ra, és hét ilyen élet hul lám, ame lyet kör nek
ne ve zünk, al kot egy manvantárát. Egy manvantára alatt
te hát min den boly gó te vé keny sé gé nek hét pe ri ó du sa van,
amint egyik a má sik után az élet fej lõ dé si te ré vé lesz.

Most egy boly gót szem ügy re véve azt lát juk, hogy te vé -
keny sé gé nek egy-egy pe ri ó du sa alatt az em be ri ség nek hét
törzs faj tá ja fej lõ dik ki raj ta, még más hat, nem em be ri,
egy más sal össze füg gõ bi ro da lom mal együtt. Mi vel a hét
bi ro da lom a fej lõ dés min den fo kán álló for má kat tar tal -
maz, és mi vel elõt tük még ma ga sabb fo kok is ter jesz ked -
nek, a fej lõ dõ for mák az egyik boly gó ról a má sik ra men-
nek. Ott foly tat ják nö ve ke dé sü ket, mi helyt a te vé keny ség
idõ sza ka az elõb bi boly gón vé get ért. Boly gó ról boly gó ra
ha lad nak, egé szen a hét kör, vagy manvantára vé gé ig, azu -
tán to vább ka pasz kod nak egyik manvantára után a má sik -
ba, amíg a boly gó lánc testetöltése vé get nem ér. Ak kor
az tán a Boly gó Logosza össze gyûj ti a fej lõ dés ered mé nye -
it. Er rõl a fej lõ dés rõl mi ter mé sze te sen na gyon ke ve set tu -
dunk, a cso dá la tos egész bõl csu pán eze ket a ki emel ke dõ
pon to kat kö zöl ték ve lünk tanítóink.

A mi vi lá gunk szin tén egyik fo ko za ta egy ilyen fej lõ -
dés nek, és még sem tu dunk sem mit a hét boly gó fej lõ dé sé -
rõl az elsõ két manvantárában. A har ma dik manvantáráról 
(fej lõ dé si lánc ról) csak annyit tu dunk, hogy a mi mos ta ni
Hol dunk an nak a lánc nak D boly gó ja volt. Ez a tény arra
szol gál hat, hogy meg vi lá gít sa né mi leg, mit ért sünk a boly -
gó lánc egy mást kö ve tõ testetöltésein.

A hét boly gó, amely a Hold-lán cot al kot ta, a meg fe le lõ
idõ alatt vé gig jár ta hét sze res fej lõ dé sét. Hét szer áram lott a 
Boly gó Logoszának élet hul lá ma vagy le he le te a lánc ra, és
sor ban mind egyik boly gót élet re kel tet te. Úgy kell ezt ér -
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te nünk, hogy a Logosz bi ro dal má nak igaz ga tá sá nál fi gyel -
mét elõ ször az A boly gó ra irá nyí tot ta, és azon lét re hoz ta a
szám ta lan for mát, ame lyek együtt egy vi lá got al kot nak.
Mi helyt az tán a fej lõ dés egy bi zo nyos pon tig emel ke dett,
fi gyel mét a B boly gó ra irá nyí tot ta, és az A boly gó las san
bé kés álom ba me rült. Így ha ladt az élet hul lám boly gó ról
boly gó ra, míg vé gül egy kör fu tás után a G boly gó is be fe -
jez te fej lõ dé sét. Ezt a nyu ga lom idõ sza ka, a prálája kö vet -
te, és eb ben a kül sõ fej lõ dé si te vé keny ség szü ne telt. En nek 
a pi he né si idõ szak nak vé gé vel a kül sõ fej lõ dés újra kez dõ -
dött és má so dik kö rét kezd te is mét az A boly gó val. Így is -
mét lõ dött ez még hat szor. Mi kor azon ban a he te dik kör is
vé get ért, vál to zás állt be. Az A boly gó he te dik élet pe ri ó -
du sa után las san ként fel osz lott, az ele nyész he tet len lája-
köz pont ál la po ta állt be, és be lõ le a kö vet ke zõ manvantára
haj nal ha sa dá sa kor új A boly gó fej lõ dött, mint egy új test,
amely re az elõb bi A boly gó prin cí pi u mai köl töz nek. Ez
csak hoz zá ve tõ le ges ké pet ad ar ról a vi szony ról, amely ben
az elsõ manvantára A boly gó ja a má so di ké val áll. Az össze -
füg gés ter mé sze té rõl semmit sem tudunk.

A lunáris manvantára D boly gó ja, a Hold, és a föl di
manvantára D boly gó ja, a Föld kö zöt ti össze füg gés rõl va -
la mi vel töb bet tu dunk. Mr. Sinnett „The System to Which
We Belong” c. mû vé ben ezt a ke ve set a kö vet ke zõk ben fog -
lal ja össze:

„Az új Föld-köd egy köz pont kö rül fej lõ dött, amely köz pont
a hal dok ló pla né tá val ugyan olyan vi szony ban állt, ami lyen ben
a Föld és a Hold köz pont ja egy más hoz most áll. Eb ben a köd -
sze rû ál la pot ban azon ban ez az anyag tö meg sok kal na gyobb tér -
fo ga tú volt, mint ma a Föld szi lárd anya ga. Min den irány ban
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annyi ra ki ter jedt, hogy a régi pla né tát is kö rül fog ta tü zes öle lé sé -
vel. Az új köd hõ mér sék le te sok kal na gyobb volt, mint bár mely
más, ál ta lunk is mert hõ mér sék let. En nél fog va a régi boly gó fe -
lü le te az új tól annyi ra fel me le ge dett, hogy egész at mosz fé rá ja,
min den víz és olyan anyag, ami fo lyé kony volt raj ta, gáz ne mû
hal maz ál la pot ba ment át, és ek kép pen ki tet te ma gát az új köz -
pon ti von zás nak, amely az új köd kö zép pont já ban volt. Így a
régi pla né ta ten ge re és le ve gõ je hoz zá já rult az új nak összetéte-
lé hez. In nen van az, hogy a Hold mos ta ni ál la po tá ban ki égett,
meg me re ve dett, ned ves ség és fel hõ nél kü li, töb bé nem lak ha tó, és
sem mi fé le fi zi kai lény nem vá laszt hat ja la kó he lyé ül. Mi dõn a
je len le gi manvantára he te dik köre vé gé hez kö ze le dik, a Hold
fel osz lá sa be fe je zõ dik, és anya ga, ame lyet még össze tart, me te o -
rikus por alak já ban fog szét hul la ni.”

Az „A Tit kos Ta ní tás” har ma dik kö te té ben, ahol né -
hány olyan ta ní tás van, ame lye ket H.P. Blavatsky ha la dot -
tabb ta nít vá nya i val élõ szó ban kö zölt, így ol vas ha tó:

„Föld go lyónk fej lõ dé sé nek kez de tén a Hold kö ze lebb volt
Föl dünk höz, és na gyobb volt, mint most. El tá vo lo dott tõ lünk, és
nagy sá gá ból so kat vesz tett. (A Hold prin cí pi u ma it át ad ta a
Föld nek.) A he te dik kör ben új Hold fog fel tûn ni, és a régi vég leg 
fel osz lik és el tû nik”.

A lunáris manvantára alatt a fej lõ dés a lé nyek hét osz tá -
lyát hoz ta lét re, ame lyek az „Atyák” vagy szanszk ri tul
„Pitrik” el ne ve zést kap ták, mi vel õk nem zet ték, ill. hoz -
ták lét re a föl di manvantára lé nye it. Õket ne ve zi „A Tit -
kos ta ní tás” „Lunáris Pitriknek”. Ná luk fej let tebb volt
két má sik osz tály, amely nek kü lön bö zõ el ne ve zé se ik van -
nak (Szo lá ris Pitrik, em be rek, al sóbb Dhyánok), és akik
sok kal ha la dot tab bak vol tak, sem mint hogy a föl di fej lõ -
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dés ko ráb bi fo ká ban részt ve het tek vol na. Jö ven dõ nö ve -
ke dé sük ér de ké ben azon ban még to váb bi fi zi kai kö rül-
ményekre vol tak utal va. A ma ga sabb osz tály tag jai in di vi -
du a li zált, ál lat sze rû lé nyek vol tak, emb ri o ná lis lé lek kel
bíró te remt mé nyek, va gyis ka u zá lis tes tü ket már fej lesz te -
ni kezd ték, a má so dik osz tály pe dig kö ze le dett an nak ki -
fej lõ dé sé hez. A „Lunáris Pitrik” az elsõ osz tály, en nek a
fej lõ dés nek kez de tén bi zo nyos ér tel met mu ta tott már, a
má so dik és a har ma dik osz tály pe dig csak a kámikus prin -
cí pi u mot fej lesz tet te ki. ¦ A „Lunáris Pitrik” hét osz tá lya a
Hold lánc pro duk tu ma volt, és to vább fej lesz tés re a ne gye -
dik, va gyis Föld-lánc kap ta meg. Monádok-ként a men tá -
lis prin cí pi um a má so dik és har ma dik osz tály ban volt
ki fej lõd ve, a ne gye dik osz tály ban pe dig ez a prin cí pi um
csak csí ra sze rû en volt meg, és az ötö dik osz tály csak meg -
kö ze lí tet te, vé gül a ha to dik és he te dik osz tály ban még ez a
csí ra-fo ko zat sem volt ész re ve he tõ. Ezek a lé nyek, mint
monádok lép tek a Föld-lánc ra, hogy az ele mi esszen ci á it
és az Épí tõk ál tal fel épí tett for má kat él tes sék. H.P.
Blavatsky az „A Tit kos Ta ní tás ban” az elsõ és má so dik
osz tá lyú Pitriket nem fog lal ja bele a Hold-lánc ról szár ma -
zó monád-hierarchiába, ha nem ezek tõl el kü lö ní ti, mint
„em be re ket”, mint „Dhyan Csohánokat”89.
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89 Ezek az „A Tit kos Ta ní tás” c. könyv el ne ve zé sei. Sinnett és
Scott-Elliot ér té kes mun ká já ban Blavatsky „al sóbb Dhyan”-ok-
nak, ame lyek a har ma dik és ne gye dik kör ben inkarnálódtak, a
„Lunáris Pitrik” elsõ és má so dik osz tá lyá nak fog ta fel. A har ma -
dik osz tály így Blavatsky-nál az elsõ osz tály, a ne gye dik osz tály
pe dig a má so dik, és így to vább. Lé nye ges kü lönb ség nincs a té -
nyek kö zött, csak el ne ve zés be li. Ez azon ban, ha rá nem mu ta -
tunk, könnyen tév út ra ve ze ti a ku ta tót.



Az „Épí tõk” el ne ve zés szám ta lan ér te lem mel bíró lényt 
fog lal ma gá ban, a kü lön bö zõ tu da tos sá gi fokú és kü lön bö -
zõ ké pes sé gû lé nyek egész hi e rar chi á ját, akik min den sí -
kon a for mák tény le ges épí té sét vég zik. A ma ga sab bak
ve zet nek és el len õriz nek, az al sób bak pe dig a min ta sze -
rint for mál ják az anya got. Meg fog juk most ér te ni a boly -
gó lánc egy mást kö ve tõ boly gó i nak sze re pét. Az A boly gó
az õs tí pu sok vi lá ga, raj ta ala kul nak ki a for mák, ame lyek
az egész kö rön át ki dol go zás ra ke rül nek. A Bolygó-Logosz 
el mé jé bõl a legmagasabbrendû Épí tõk ve szik át az õs ké pe -
ket, és õk irá nyít ják az Épí tõ ket az arupa-síkokon, ahol
ezek ki ala kít ják a for mák õs tí pu sa it az egész kör szá má ra.
A B boly gón eze ket a for má kat al sóbb ran gú Al ko tók
men tá lis anyag ból sok fé le alak ban rep ro du kál ják, és las -
san ként kü lön bö zõ irány ban fej lesz tik, amíg a sû rûbb
anyag be szü rem lé sé re elég éret tek nem lesz nek. Ek kor az
asztrális anyag ban épí tõk a C boly gón asztrális anyag ból
job ban ki dol go zott rész le tek kel to vább kép zik azo kat, és
mi kor ezek annyi ra fej lõd tek, amennyi re az asztrális vi -
szo nyok meg en ge dik, a D boly gó Épí tõ i re ke rül a sor,
akik nek fel ada ta a for ma fel épí té se a fi zi kai vi lág ban. Itt a
leg al sóbb fajú anya gok nak meg fe le lõ tí pu so kat al kot ják,
és a for mák itt érik el leg sû rûbb, legteljesebb állapotukat.

Et tõl a kö zép sõ pont tól a fej lõ dés va la mennyi re vál to -
zik. Ed dig fõ kép pen a for ma épí té sé re volt a fi gye lem irá -
nyít va. A föl fe lé emel ke dõ íven most már az lesz a fon tos,
hogy ez a for ma a fej lõ dõ élet esz kö zé ül szol gál jon. A fej lõ -
dés má so dik fe lé ben, a D boly gón, to váb bá az E és F boly -
gón az ön tu dat elõbb a fi zi kai, azu tán az asztrális és azu tán
a men tá lis sí kon nyi lat ko zik meg, a le fe lé szál ló íven ki -
kép zett for mák meg fe le lõ in át. A le fe lé ha la dó íven a
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monádok a le he tõ sé gek hez ké pest ha tást gya ko rol tak a fej -
lõ dõ for má ra, és ez, mint be nyo más, in tu í ció, stb. je lent -
ke zik. A föl fe lé ha la dó íven a monád a for mán át fe je zi ki
ön ma gát, mint an nak bel sõ pa ran cso ló ja. A G boly gón,
ahol a kör vé get ér, a monád az A boly gó õs ere de ti for má it
lak ja, és azo kat hasz nál ja a sa ját eszközeiként.

Mind eze ken a fo ko kon a Lunáris Pitrik vol tak a lé lek a
for má ban, be ár nyé kol ták, és ké sõbb lak ták azo kat. Az elsõ 
há rom kör ben a Pitrik elsõ osz tá lyá nak ju tott a leg ne he -
zebb mun ka. A má so dik és a har ma dik osz tály föl vet te az
elsõ osz tály ál tal épí tett for mát. Az elsõ osz tály ké szí tet te
elõ eze ket a for má kat, egy da ra big lak ta is, és az tán a má so -
dik és har ma dik osz tály nak hagy ta la kó he lyül. Az elsõ kör 
vé gén le hoz ták az ás vány vi lág õs ere de ti for má it, hogy az -
tán a kö vet ke zõ kö rök ben to vább fej lõd je nek, míg a ne gye -
dik kör kö ze pén ál la po tuk a leg na gyobb sû rû sé get el nem
éri. Az elsõ kör „ele me” a „tûz”.

A má so dik kör ben a Pitrik elsõ osz tá lya foly tat ta em be -
ri fej lõ dé sét, csak ép pen érint ve az al sóbb fo ko kat, mint
ahogy az em be ri mag zat ma is érin ti azo kat, a má so dik
osz tály pe dig a kör vé gén el ér te a kez dõ em be ri fo kot. A
má so dik kör je len tõ sé ge ab ban áll, hogy le hoz ta a nö vé nyi
élet õs tí pu sa it, ame lyek az ötö dik kör ben érik majd el tö -
ké le tes sé gü ket. A má so dik kör „ele me” a „le ve gõ”.

A har ma dik kör ben érik el az elsõ osz tá lyú Pitrik tel je -
sen az em be ri for mát. Ha bár ez a test ko cso nya sze rû és gi -
gá szi nagy sá gú, a D boly gón elég gé tö mör már ah hoz,
hogy egye ne sen áll jon. Ma jom hoz ha son lít, és haj sze rû
sör té vel van fed ve. A pitrik har ma dik osz tá lya pe dig el éri
a kez dõ em be ri fo kot. A Szo lá ris Pitrik má so dik osz tá lya
eb ben a kör ben je le nik meg elõ ször a D boly gón, és az em -
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be ri fej lõ dés élé re áll. Ek kor hoz zák le az õs ere de ti ál lat -
for má kat, ame lyek a ha to dik kör vé gén érik majd el a tö-
kéletességet. A har ma dik kör jel leg ze tes „eleme” a „víz”.

A ne gye dik kör a föl di manvantárát al ko tó hét kör kö -
ze pe, és az zal tû nik ki, hogy az õs ere de ti em be ri for má kat
hoz ta az A boly gó ra, mi ál tal ez a kör ha tá ro zot tan em be ri
jel le gû, mint ahogy az elõb bi ek nek ál la ti, nö vé nyi és ás vá -
nyi jel le ge volt. Az em be ri õs ere de ti for mák csak a he te dik 
kör ben fog nak tel je sen meg va ló sul ni, azon ban az em be ri
for ma le he tõ sé ge, mint õs tí pus már a ne gye dik ben adva
van. En nek a leg sû rûbb, leg anya gibb kör nek „ele me” a
„föld”.

A Szo lá ris Pitrik elsõ osz tá lya ele in te e kör te vé keny sé -
gé nek ko rai fo ko za ta i ban töb bé-ke vés bé a D boly gó kö rül
le beg, de csak ak kor ölt tes tet, ami kor a har ma dik faj (em -
ber tí pus) kö ze pén, a Bolygó-Logoszból ki árad a har ma dik 
nagy élet hul lám, és ak kor is csak las san, a faj fej lõ dé sé vel
pár hu za mo san, míg az tán a ne gye dik faj kez de tén tö me ge -
sen öl te nek testet.

Az em be ri ség fej lõ dé se föl dün kön a D boly gón ki fe je -
zet ten mu tat ja az ál lan dó he tes ta go zó dást, amely re már
annyi szor cé loz tunk. Hét em be ri faj fej lõ dött ki a har ma -
dik kör ben, a ne gye dik ben ez az alap be osz tás a C boly gó -
nál már egé szen vi lá gos. Hét faj (em ber tí pus) fej lõ dött ott,
és mind egyik a maga al fa ja it is ki fej lesz tet te. A D boly gón
az em be ri ség az elsõ úgy ne ve zett törzs faj jal kez dõ dik, hét
kü lön bö zõ pon ton: „he ten, mind egyik a maga vég ze te sze -
rint.”90 Ez a hét tí pus egy más mel lett, és nem egy más után
ké pe zi az elsõ törzs fajt, és mind egyik nek meg van a maga
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hét al fa ja. Az elsõ törzs faj ból, ame lyik ko cso nya sze rû,
alak ta lan te remt mé nyek bõl áll, fej lõ dik ki a má so dik
törzs faj tar tó sabb for mák kal. Eb bõl a har ma dik: ma jom -
sze rû te remt mé nyek, ame lyek bõl gi gá szi, lom ha em be rek
lesz nek. Ami kor a lemuriainak ne ve zett har ma dik törzs faj 
fej lõ dé sé nek kö ze pét el éri, egy má sik, fej let tebb boly gó -
lánc, a Vé nusz na gyon fej lett em be rei kö zül töb ben le jön -
nek a föld re. Fen sé ges lé nyek, aki ket fény lõ kül se jük
mi att a „Tûz Fi a i nak” ne vez nek, a Manaszaputrák egyik
ma gas rend je. A Föld re jön nek lak ni, mint a fi a tal em be ri -
ség is te ni Ta ní tói: né me lyi kük ve ze té kül szol gál a har ma -
dik ki ára dás hoz, hogy a ka u zá lis tes tet meg ala kí tó moná-
dikus élet szik rá ja az ál lat-em ber be jut has son. Ilyen mó -
don in di vi du a li zá ló dott a Lunáris Pitrik elsõ, má so dik és
har ma dik osz tá lya, és ez ké pe zi az em be ri ség nagy ré szét.
A Szo lá ris Pitrik már in di vi du a li zá ló dott két osz tá lya – az
egyik, mi e lõtt ott hagy ta vol na a Hold-lán cot, a má sik ké -
sõbb in di vi du a li zá ló dott – ké pe zi a Manaszaputrák két al -
sóbb osz tá lyát. A má so dik osz tály a har ma dik faj ba tes te-
sül, ami kor az fej lõ dé se kö ze pén van. Az elsõ osz tály ké -
sõbb jön, na gyobb részt a ne gye dik, va gyis at lan ti szi faj-
hoz.

Az ötö dik, va gyis az ún. indo-európai em ber tí pus,
amely je len leg az em be ri fej lõ dés leg fel sõ fo kán áll, az at -
lan ti szi törzs faj ötö dik al fa já ból fej lõ dött ki. A leg meg fe le -
lõbb at lan ti szi csa lá do kat Kö zép-Ázsi á ban el kü lö ní tet ték, 
és a Manunak ne ve zett nagy lény fel ügye le te alatt ki fej lõ -
dött be lõ lük az új tí pus. Kö zép-Ázsi á ból ki ván do rol va
elsõ al fa ja a Hi ma lá já ból dél re, In di á ban te le pe dett le, és
négy kaszt já val, a ta ní tók, a har co sok, a ke res ke dõk és a
kéz mû ve sek kaszt já val a nagy in di ai fél szi get ural ko dó fa -
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já vá lett, mi u tán a ne gye dik és har ma dik em ber cso port
ottlakó nem ze te it le igáz ta. 

A he te dik kör he te dik em ber fa já nak vé gé vel, va gyis a
föl di manvantára vé gé vel lán cunk az utód já nak adja át éle -
te gyü möl cse it. Ezek a gyü möl csök tö ké le tes Is ten-em be -
rek lesz nek, Budd hák, Manuk, Csohának, Mes te rek, ké-
szen arra, hogy a Boly gó Logoszának ve ze té sé vel a fej lõ dés 
irá nyí tá sát a ke zük be ve gyék a ke vés bé fej lett, és az ön tu -
dat kü lön bö zõ fo ka in ál lók nagy se re gé vel együtt, akik az
is te ni tu laj don sá gok el éré se vé gett még min dig fi zi kai
tapasztalatokra szo rul nak.

A mi lán cunk ötö dik, ha to dik és he te dik manvantárája, 
a ne gye dik be fe je zé se után még a jövõ mé hé ben nyug szik.
Utá nuk min den fej lõ dé si ered ményt a boly gó Logosza
gyûjt össze ma gá ban, és gyer me ke i vel együtt a nyu ga lom
és bol dog ság kor sza ká ba me rül. Er rõl a ma gas ál la pot ról
nem tu dunk szól ni. Nem is tud nánk je len le gi fej lõ dé si fo -
kun kon olyan ki gon dol ha tat lan fen ség rõl még ál mod ni
sem. Csak ho má lyo san sejt het jük, hogy bol dog szel le -
münk be lép az „Úr örö mé be”, és ben ne nyu god va az élet
ha tár ta lan kor sza ka it és a sze re tet, ha ta lom és öröm ma -
gas sá ga it és mély sé ge it lát ja maga elõtt, ame lyek olyan
kor lát la nok és ki me rít he tet le nek, mint ami lyen maga az
Egyet len Élet.

Béke Min den Lény nek !
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