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LECTORI SALUTEM
– avagy a szív közepébe cseppent ambrózia –

…e sorok, itt a mában az utókor számára íratnak. E sorok itt a mában a kísérlet sorai. 
Egy üzenet kísérletei, egy  dobogó szívbe karcolódott jel lenyomatai, melyek palack-
postában hánykolódnak a vizek óceánján, hullámról hullámra vándorolva az Északi 
part felé, várva arra, hogy egyszer kikötőt érjenek. 
…e sorok itt a mában szándékuk szerint jelet kívánnak hagyni. Jelet, mely a létezés 
örök forrásához vezet, jelet, mely rávilágít mindarra, mi ezen az úton túlmutat ön-
magán, azaz a Lét egyetlen, igazi értelmét keresi. Igen: a Választ.
…mert a helyzet oly mértékben nivellálódott, hogy mindazzal kapcsolatban mi itt apo-
kalipszis gyanánt zajlik, melynek lelki, szellemi egzisztenciánk érintettségénél fogva 
részesei vagyunk választ kell adni, s ez a válasz a felelősség. De nem, ez nem az Írás
tudó felelőssége, mert az apokalipszis következmény – nélküliségében írni ma már 
bármit lehet. Nem,  ez a felelősség más. Ez több, ez mélyebb – és következményekkel 
jár. Ez a felelősség a kereső ember felelőssége, vagyis azé, kinek a kehelyből a szíve 
közepébe cseppent egy korty a forrásból. 
Egy csepp ambrózia az Istenek italából. Mert a Vízöntőkor apokalipszisében az egyet
len adekvát alapállás már nem az Írástudó, hanem a Kereső ember alapállása. A Kereső 
emberé, ki e kortytól felébredt és emlékezni kezdett. Emlékezni mindarra, mi benne 
egykoron egyetemes, tiszta és örök volt. Mi isteni eredetét hordozta. 

…ennek az emlékezésnek az aurájában születik 
a vágy, a visszatérés lehetőségének vágya. Ezek a 
sorok tehát a visszatérés lehetőségének sorai. So-
rok, melyek tegnap íródtak, vagy négyszáz évvel 
ezelőtt, vagy huszonöt éve egy zen kolostorban, 
a Dunakanyarban, vagy egy hűvös hajnalon egy 
német-alföldi padlásszobában. Sorok, melyek az 
apokalipszis dübörgő örömhírében születtek. Mert 
az apokalipszis örömhíre, hogy a kaput zörgetik. 
Sorok tehát, más szóval: válaszok. 
…a kilincs felé mozduló kezek lenyomatai. 
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Fibonacci számok 
a természetben

„Az orfikus teremtésmítoszokban gyakran jelenik meg a világ születését jelképező világtojás, 
rajta a négyszer körbetekeredő kígyóval.
A világtojást a végtelen kozmikus tér közepén őrizték, amely minden eljövendő élet csíráját 
tartalmazta. E tojást a világ-óceán, a kozmikus vizek és az ősanyag, vagyis az anyag gyökere 
vette körül. Az élet szunnyadó, megfogant csírája a tojás nedvében volt, s az örök élet, a 
vizek fölött lebegő szellem költötte mindaddig, amíg az élet megnyilvánulásának ideje el nem 
érkezett. A világtojásból az új isten, Fánész született meg. Az anyag, amellyel „az önmagától 
született” teremteni tudott, már adott volt. A tojáshéj alsó feléből a föld teremtetett, a felső 
feléből pedig a mennybolt és a csillagok. Az oltalmazó világkígyó az örökkévalóságot, az is-
tenek idejét és a bölcsességet jelképezi, melyet az ősvíz, vagyis az élet vize őriz. Ezzel rokon 
szimbólum az ősvizeken úszó, minden eljövendő élet csíráját hordozó hajó vagy bárka.
1916-ban Jung megfestette a Systema mundi című mandalát, amelyen minden a tojásban 
lévő Fánészra mutat. Ez a motívum ihlette Hermann Hessét (1877-1962) Demian című regénye 
megírására (1919).”

„Nem nevezhetem magam beavatottnak. Kerestem és keresek még mindig, de már nem a 
csillagokban és a könyvekben: kezdem meghallani azokat a tanokat, amelyeket vérem susog. 
Történetem nem kellemes, nem édes és harmonikus, mint a kitalált történetek: esztelenség, zűr-
zavar, téboly és álom ízesíti, mint minden ember életét, aki nem akarja többé becsapni magát.
Minden ember élete kísérlet, hogy eljusson önmagához. Minden ember élete egy ösvény sejtése. 
Senki sem volt még teljesen és maradéktalanul önmaga, mégis mindenki igyekszik önmaga 
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lenni, ki tapogatózva, ki tudatosan, ki ahogy éppen tud. Mindenki haláláig magával hordozza 
születése szennyét: az ősvilág nyálkáját és tojáshéját. Van, aki sohasem válik emberré: béka, 
gyík vagy hangya marad. Van aki félig ember, félig hal, de mindegyikük a természet emberte-
remtő kísérletezésének eredménye. Mindannyiunk eredete közös. Mindannyian ugyanabból a 
szakadékból jövünk, anyák méhéből, de kirepülve e mélységből mindenki saját egyéni céljai felé 
halad. Megértjük egymást, de megfejteni mindenki csak önmagát tudja.”

Hermann Hesse:
Lépcsők

Ahogy a virág hull, s ifjú öreggé lesz:
a maga idején borul virágba
minden erény és bölcsesség, az élet
minden lépcsője, s nem tarthat örökre.
A szív a lét minden hívó szavára
legyen kész, hogy búcsúzzék s újrakezdjen,
mert így tud majd csak más, újabb körökbe
belépni bánat nélkül, bátorsággal.
És olyan varázs él mind a kezdetekben,
Amely megvéd s élni segít szavával.
Derűsen lépjünk ki terekből terekbe,

ne válasszuk egyiket sem hazánknak,
a világszellem nem köt, nem határt szab,
de kitágít, lépcsőkön fel, emelve.
Alig miénk az otthon biztonsága
egy életkörben, már a petyhüdés jön:
csak ki mindig kész útra, indulásra,
szabadulhat a bénító közönytől.
És úgy lehet, hogy a halál órája
is új terek felé küld megifjulva.
Hív bennünket a lét szava mindig újra...
Fel hát szívem: búcsúzz új gyógyulásra!
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Fibonacci számok 
a természetben

KÉPZELD el velem együtt, hogy az egyéni lét olyan kötél, amely a végtelenből a végtelenbe 
nyúlik, melynek nincsen sem kezdete, sem vége, és nem szakadhat el. Ezt a kötelet számtalan 
finom szál alkotja, amely – szorosan egymáshoz tapadva – vastagságát adja. Ezek a szálak 
színtelenek és feszesség, erősség és simaság tekintetében tökéletesek. Miközben e kötél, 
mint ahogy tényleg történik, minden helyen áthalad, különös balesetek érik. Gyakran megesik, 
hogy egy szál beakad és odatapad, vagy talán csak erőszakos rándítás téríti el sima útjáról. 
Ilyenkor sokáig nincsen rendben, és megzavarja az egésznek a rendjét is. Néha az egyik szálat 
szenny vagy festék éri, s a folt nemcsak az érintkezési ponton terjed tovább, hanem a többi 
szálat is elékteleníti. És gondold meg, hogy a szálak élnek, hogy olyanok, mint a villamos 
vezetékek, sőt olyanok, mint a remegő idegek. Milyen messzire terjedhetett tehát a folt, a fer-
de elhúzódás! Végül azonban a hosszú kötélszálak, az eleven fonalak, amelyek megszakítás 
nélküli folytonosságukban az egyént alkotják, a sötétségből a világosságra kerülnek. Ekkor a 
szálak többé már nem színtelenek, hanem aranyszínűek; simán fekszenek újból egymás mel-
lett. Újból helyreállt közöltük a harmónia, és e benső harmóniából lehet megérezni a szélesebb 
körű harmóniát.

Ez a kép a valóságnak csupán parányi része, egyetlen oldala; még töredéknél is kevesebb. De 
azért foglalkozzál vele, mert segítségével majd többet is láthatsz. Először is meg kell érteni, 
hogy a jövőt nem alkotja önkényesen a jelennek valamely külön cselekedete, hanem hogy az 
egész jövő megszakítás nélküli folytonosságban van a jelennel, éppúgy, mint a jelen a múlttal. 
Egy szinten, egy szempontból a kötélre vonatkozó kép helyes.
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Azt mondják, hogy az okkultizmusra fordított csekély figyelem máris nagy karmikus követ-
kezményekkel jár. Ez azért van, mert lehetetlen csupán némi figyelmet is szentelni az ok-
kultizmusnak anélkül, hogy az ember ne választana határozottan a között, amit hétköznapi 
nyelven jónak és rossznak mondunk. Az okkultizmusban tett első lépés a tanítványt eljuttatja a 
tudás fájához. Le kell szakítania, meg kell ennie gyümölcsét; választania kell. Tudatlanságból 
többé nem ingadozhat. Folytatja útját vagy a jó, vagy a gonosz ösvényén. És csupán egyetlen 
határozottan és tudatosan tett lépés akár az egyik, akár a másik ösvényen, hatalmas karmikus 
következményekkel jár. A legtöbb ember ingadozva halad előre anélkül, hogy határozottan 
tudná, milyen célt akar elérni. Életének zsinórmértéke határozatlan, s ezért karmája is kuszál-
tan működik. De mihelyt egyszer elért a tudás küszöbéhez, a zavar csökkenni kezd, és ennek 
következtében a karmikus következmények rohamosan fokozódnak, mert mind ugyanabban 
az irányban működnek minden szinten. Az okkultista ugyanis nem lehet kishitű, s vissza sem 
fordulhat, ha egyszer átlépte a küszöböt. Mindez éppolyan lehetetlen, mint az, hogy felnőtt 
férfi újból gyermekké váljék. Fejlődése révén az egyéniség elérte a felelősség állapotát; ettől 
többé nem húzódhatik vissza.

Aki szabadulni akar a karma bilincseitől, annak egyéniségét az árnyékból a világosságba kell 
emelnie; olyan magasra kell emelnie létét, hogy ezek a szálak ne érintkezzenek szennyező 
anyagokkal, s ne akadjanak meg annyira, hogy elhúzódjanak. Az ilyen ember egyszerűen 
kiemelkedik abból a régióból, amelyben a karma működik. De azt a létet, amelyet épen átél, 
ezért mégsem hagyja el. A talaj göröngyös és szennyes lehet, vagy tele dús virággal, melynek 
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hímpora foltot okoz, és édes anyagokkal, amelyek tapadnak és ragaszkodásokká válnak, – 
de fölötte mindig ott van a szabad égbolt. Aki karma nélküli akar lenni, a levegőben keresse 
otthonát, azután pedig az éterben. Aki jó karmát akar alkotni, sok zavarral fog találkozni, és 
abban a törekvésében, hogy saját aratása számára dús magot vessen, ezer gyomot is vethet, 
közte az óriásit. Ne kívánj magot vetni saját aratásod számára; csupán azt a magot kívánd el-
vetni, amelynek gyümölcse majd az egész világot táplálja. Része vagy a világnak; azzal, hogy 
táplálékot adsz neki, saját magadat táplálod. De még ebben a gondolatban is nagy veszedelem 
lappang, amely hirtelen felbukkan és megjelenik a tanítvány előtt, aki már régóta azt hitte 
magáról, hogy a jóért tevékenykedik, holott lelkének legbensejében csakis rosszat látott; 
vagyis azt hitte magáról, hogy szándéka nagy áldás az emberiség számára, holott időközben 
öntudatlanul folyton a karma gondolata foglalkoztatta, és a nagy áldás, amelyért tevékenyke-
dik, őneki szól. Az ember elűzheti magától a jutalom gondolatát, de épen ebből az elűzésből 
derül ki az a tény, hogy jutalomra vágyik. Hiábavaló tehát, ha a tanítvány önmegtagadás révén 
akar tanulni A léleknek bilincs nélkülinek kell lennie, a vágyaknak szabadoknak kell lenniök. 
De amíg nem irányulnak arra az állapotra, amelyben nincsen sem jutalom, sem büntetés, 
sem jó, sem rossz, addig hasztalan minden igyekvése. Látszólag nagy haladást tehet, de jön 
majd egy nap, mikor szemtől szembe néz saját lelkével, s akkor felismeri, hogy mikor eljutott 
a tudás fájához, a keserű gyümölcsöt választotta, nem pedig az édeset. Akkor azután teljesen 
lehull a fátyol; lemond szabadságáról, és vágyának rabszolgája lesz. Légy tehát résen, te, ki 
csak most fordulsz az okkultizmus élete felé. Tanuld meg most, hogy nincsen orvosság a vágy 
ellen, nincsen orvosság a jutalom szeretete ellen, nincsen orvosság a sóvárgás nyomorúsága 
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ellen, ha csak nem irányul a tekintet és hallás arra, ami láthatatlan és hangtalan. Kezdd el 
már most ennek a gyakorlását, és ezernyi kígyót tart távol ösvényedtől. Élj az örökkévalóban.

A karma tulajdonképpeni törvényeinek működését mindaddig nem lehet tanulmányozni, amíg 
a tanítvány nem érte el azt a pontot, amelyen nem érintik többé. A beavatottnak jogában áll, 
hogy megkérdezze a természet titkát, hogy ismerje azokat a szabályokat, amelyek az emberi 
életet irányítják. Ezt a jogot azzal szerzi meg, hogy kiemelkedett a természet korlátozásai közül, 
hogy kiszabadította magát az emberi életet irányító szabályok alól. Az isteni elemnek elismert 
részévé lett, s a mulandó többé már nem érinti. Ekkor ismeri meg azokat a törvényeket, ame-
lyek a mulandó állapotokat szabályozzák. Ezért te, aki arra vágysz, hogy megértsed a karma 
törvényeit, elsősorban azt kíséreld meg, hogy szabadulj e törvények alól. Ezt pedig csak azzal 
lehet elérni, ha figyelmedet árra irányítod, amit e törvények nem érintenek.
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„…A napfényes ösvényt rójuk, mintha a lét azon kis 
rezgése hordozna minket. Mennél szorosabban szo-
rongatnak és igyekeznek megfojtani, mennél inkább 
megsüketít az élet össze zsivaja..., annál nagyobb 
szükségünk azzá válni és csakis azzá a másik rezgő 
dologgá, ami nélkül nem tudunk élni vagy lélegezni – 
ha elfelejtjük akár csak egyetlen másodpercre is, azon-
nal teljes fuldoklásba zuhanunk. 
Tapodjuk a napsütötte ösvényt a világ sötétsége kö-
zepette…, örökre biztonságban vagyunk, semmi és 
senki sem tudja ezt elvenni tőlünk. Hordozzuk titkos 
királyságunkat, bárhová is menjünk, haladva előre, 
tapogatózva egy másik földrajzban, ami fokozatosan 
felfedi titkos kikötőit, váratlan fjordjait, a béke földrészeit 
és ismeretlen tengerek pillantásait, melyek egy hatal-
masabb élet vízhangját verik vissza. Nincs több aka-
rom vagy nem akarom bennünk, nincs több kényszer, 
hogy megszerezzük ezt vagy azt, nincs harc az életért 
vagy a valamivé válásért vagy tudásért: megszül minket 
egy önkéntelen tudással, tiszta élettel, előreláthatatlan 
akarattal és villámszerű hatékonysággal rendelkező 
másik ritmus. Egy másik királyság nyiladozik előttünk; 
egy másik pillantást vetünk a világra, még egy kicsit va-
kot és tudatlant de ösztönös megérzéssel telit, mintha 
egy még meg nem született valósággal lenne viselős… 
azon kicsiny, tiszta rezgés, a különös csoda, a hirtelen 
nyugalom tudatában, ami kettétépi a sötét felhőket, és 
messze-messze kiterjed az alkotó lehetőségektől rezgő 
végtelenségbe.
Nézésünk hibás, mert mindent a megszokás torzító 
prizmáján keresztül érzékel, mely prizma sokféle és 
kifinomult, ravasz és körmönfont, szokások évezredei 
csiszolták, s e szokások oly ördögien torzítóak, mint 
amennyire bölcsességnek tüntetik fel magukat. Ez az 
emberszabású maradványa, akinek korlátokat kellett 
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emelnie, hogy megvédje kis életét.., vonalat húznia ide, 
egyet meg oda, amik határokat emelnek, általánosan 
biz tosítani veszélyeztetett létezését azzal, hogy egyéni 
és kollektív ének héjába zárkózott. Ebből következik, 
hogy van jó és rossz, helyes és helytelen, hasznos és 
káros, tedd és ne tedd – lassan belegabalyodtunk egy 
hatalmas rendőrségi hálózatba, amiben alig maradt egy 
kis spirituális szabadságunk, hogy lélegezzünk, és még 
azt a levegőt is számtalan tízparancsolat szennyezi, ami 
épphogy csak egy lépéssel van a gépeink által okádott 
szénmonoxid szennyezés fölött. Röviden, örökké „javít-
gatjuk” a világot…
A nézés – az igaz nézés, aminek meglesz az ereje, hogy 
kitörjön a szabadságba e mentális bűbájból – ezért az 
egyetlen, ami képes lesz egy tiszta pillantást vetni a 
dolgokra anélkül, hogy azonnal nekiállna őket „javítgat-
ni”: hogy megpihenjen itt, ezen az arcon vagy tárgyon 
úgy, ahogy a végtelen tengerre bámulunk anélkül, hogy 
igyekeznénk tudni vagy megérteni – …a régi gépezet 
próbálkozása megszilárdítani valamit -, hagyni magunkat, 
hogy hordozzon az a nyugodt és folyékony végtelenség, 
fürdeni a látottakban, belemerülni… ; oly érzékelés, ami 
nem egy gondolat, nem egy ítélkezés, hanem olyan, mint 
a dolog igaz rezgéstartalma, létezésének minősége, leg-
belső zenéje, kapcsolata a mindenhol áramló nagy Rit-
mussal.

Semmi sem haszontalan, nincsenek hiábavaló fácskák az 
erdőben, nincsenek károk, semmi elvetendő, nincsenek 
szerencsétlen körülmények, időszerűtlen találkozások – 
minden jó az új világ keresőjének, minden az ő kutatási 
területe… Majdnem úgy tűnik, mintha minden mega-
datna neki, hogy kitanulhassa a szakmát. Ily módon 
elkezd rátapintani: minden abba az irányba mutat.  
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Minden jeleket küld, ösztökél a felfedezésre. Nincsenek 
jelentéktelen dolgok, csak az öntudatlanság pillanatai.

Ott e kis lény, mászkál az igazság tüzével, az idő ör-
vénylésének közepette a szükséglet oly heves tüzével 
...ami talán az egyetlen dolog,ami igazán ő… És mit 
hív e lény, miért esdekel? Hát nincs ő abban a mind-
ent hordozó ritmusban? Benne van és még sincs. Eg-
yik lábával a háborítatlan örökkévalóságban, a másik-
kal botladozva és tapogatózva a sötétben – epekedik, 
hogy kitöltse az idő e másodpercét..az igaz létezés 
teljességével...lehet, hogy ez a teljes nyitottság egy-
fajta napfénnyel teli beleegyezés mindenbe, minden 
pillanatban? De először mindig ott egy virágzás belül, 
valami, ami felnyílik, és azonnal és közvetlenül kommu-
nikál az anyag gal, mintha a bennünk lévő igazság pont-
ja egyesülne és megérintené az anyagban lévő igazság 
egyazon pontjait. E múló kis kitöréseknek nincs semmi 
közük a „nagy dolgokhoz”, az emberek szenzációs és 
földrengető ügyeihez. Ezek alázatos csodák, mond-
hatnánk a részletek aprólékos csodái, mintha a való-
di kulcs ott lenne a minket meglepetésként érő, kis 
botladozó mindennapi csekélységben, a talajszinten, 
mintha tényle gesen az anyag apró pontja fölött elnyert 
győzelem viselősebb lenne következményekkel, mint 
az összes holdutazás és az ember hatalmas forradal-
mai – melyek végül nem is forradalmasítanak semmit. 

Az idők kezdete óta ott van: egy szükséglet levegőre 
és nyílt térre.. Ez a végtelenség szükséglete. E Tűz az, 
ami a kulcs, mert a legfelsőbb Erőből született. A világ e 
Tüze az,ami lobog az ember szívében. Ez az, ami ébred 
az alvókban. Nem nyugszik,amíg minden nem áll vissza 
teljes igazságába, és a világ örömébe, mert az Öröm-
ből született... hátul, ott lobog az a tűz-én… van vala-
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mi, ami nem fogja feladni, ami türelmetlenebbé válik a 
törvényekkel, rendszerekkel és evangéliumokkal szem-
ben, ami egy falat érzékel minden egyes megragadott 
igazság, minden egyes bekeretezett törvény mögött. 
Mintha az a gépezet egy lepellel vonná be a világot, 
és megakadályozná, hogy elérjük mezítelen valóságát. 
Mintha valójában egy úr lenne bezárva…Aztán egy na-
pon a szükséglet e tüzének nyomása alatt a gép elkezd 
repedezni. Elég volt! Mindent elégetünk, semmi sem 
marad, kivéve azt a tiszta tüzet.

Valójában egy bizarr érzéki csalódás alatt munkálko-
dunk, kijavítunk egy hibát itt, csak azért, hogy egy másik 
felbukkanását okozzuk ott, megvarrunk egy repedést 
itt, csak hogy lássuk, hogy valahol máshol szélesebbre 
nyílik a seb. És mindig ugyanaz a seb; csak egy seb 
van a világban, és egészen addig, amíg nem akarunk 
kigyógyulni abból a betegségből, orvosságaink, par-
lamentjeink, rendszereink és törvényeink milliói – 
törvények milliói minden utcasarkon és a postaládánk-
ban – sosem fognak meggyógyítani minket, sem a világ 
betegségét. Jótékonykodunk és önzetlenkedünk, szét-
osztunk, megosztunk és egyenlősítünk; de jótetteink 
úgy tűnik, kéz a kézben járnak gaztetteinkkel, és a világ 
óriási nyomorúsága beszűrődik mindenbe… a nagy 
gépesített emberi tömeget a valóságtól elszakítják és 
manipulálják az egészen fel a Himalája falvaiig sikító 
és morajló rádiók és újságok. És nincs semmi újság 
egyáltalán: az emberek továbbra is szenvednek mentá-
lis rendellenességektől hemzsegő szupervárosaikban. 
Csak egy egyszerű áramkimaradásra van szükség, 
hogy visszazuhanjunk a barlangi ember állapotába. 
Mert a haladás nem a létező világ javítgatása vagy új 
eljárások felfedezése: hanem a tudatosság és a látás 
megváltoztatása.
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Köztudott, hogy születésünket, életünket és halálunkat 
nem a csillagok határozzák meg.
Mi döntünk mindarról, a kozmosznak mely energia-
képletei alkalmasak arra, hogy megnyilvánulásunk a 
legfelső mennyektől egészen az alsó világokig, az anyag 
lehetőségeiben is kibontakozzon.
Mikrokozmoszok vagyunk.
Határtalanok-és meghatározható entitások.
Nem egy szimbólumrendszer értelmezhetőségi tarto-
mányán belül vagyunk mikrokozmoszok, nem csak 
hord ozzuk a kozmosz elemeit, annak részeiként. 
Egészségünk, teljességünk nem a természettel való 
egység csupán, amely az anyagi, azaz testi, lelki és 
szellemi nézetek egymásra hatásain alapul. 
Minden ősanyagba kivetülő eszme köré éterek össz-
pontosulnak. Az Istenségből, a Tudatból születő idő 
teret képez, amely a Mindenség bármely pontja lehet. 
Az éterek egymásra hatása egy elektromos feszültségi 
mező, amely magában hordozza az életet. Ez a mező 
sugárzó, pulzáló, lüktető valóság, amelyben alkímiai 
alakulás vonz és taszít erőket, egy kétpólusú tudatma-
got képezve, majd az együttműködő atomokkal és ele-
mekkel  végül megjelenik az entitás. Így keletkezik egy 
olyan élet, amely teljesen az alapeszmének felel meg. 
Ennek a mezőnek az alapelve érvényes a Kozmosz min-
den megnyilatkozására, egy naprendszerre éppen úgy, 
mint egyetlen egy emberre, sőt egyéni eszmevilágunk-
ra is ez jellemző.
Mi, akármilyen eszmeiségen keresztül tapasztaljuk a 
valóságot, mind emberi tudatunk jelenlegi 
megnyilatkozásának, a homo sapiens sapiens formai 
világában élünk. Voltunk előtte is, míg ezt a formát nem 
teremtettük magunknak, és leszünk is majd, új világot 
és világokat alkotva meg az örökkévalóban.
Mint mikrokozmoszok, mint erőrendszerek ugyanakkor 
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a végtelenség tapasztalatával fejlődünk, és evolúciónk 
során oly sokféle módon nyilatkoztunk meg, hogy ezek 
képletei újra és újra megnyilatkozásra késztetnek min-
ket a legmélyebb anyagi szintekig. Tehát testet öltünk, 
egy olyan személyiség által, amely alakként megfelel 
a már említett homo sapiens sapiens-nek. Tudatálla-
potunk ezt az formát képes létrehozni annak már hét-
milliárd változatával, és mindazok variációival, akik 
test ként születtek, éltek és meghaltak már.
Micsoda tudás ez! Mennyi tapasztalat!
Milyen boldogság ennek a sok milliárd variációs élet-
tenger habjai közül újra, meg újra kiemelkedni!
Ugyanakkor biztos, hogy tudatállapotunk fejlődése, 
amely dicsőségről dicsőségre vezet minket meghaladja 
majd ezt a formaiságot is.
Felépítettünk egy világot, és most elértünk e birodalom 
által nyújtott lehetőségek határaihoz.
Hogy mikor inkarnálódik egy mikrokozmoszban születő 
eszmeiség, vagyis személyiség, azt a mikrokozmosz 
erőrendszere határozza meg a felhalmozódott tapasz-
talatok, azaz saját intelligenciája alapján. Olyan szü-
letést választ tehát, amely megegyezik az adott erő-
képlettel is makrokozmoszban. Az ekkor születő 
em ber asztrológiai képlete ezért a mikrokozmosz 
belső állapotát térképezi fel.
Egy mikrokozmosz nem zárt rendszer. Az abszolút zárt 
rendszer – külső sötétség – csak önmaga energiáit 
hasznosítja, nem engedi be a külső hatásokat, nincsen 
kapcsolatban semmi más létezővel, ezért pusztulásra 
van ítélve. A legzártabb rendszer az ego, amely az  ön-
fenntartás szubsztanciája.
Abból és azért van. 
Az abszolút nyitott rendszer:Isten, aki minden min-
denben. Léte a folyamatos önátadás, ajándék, ezért 
dicsősége érinthetetlen. 
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Dei Gloria Intacta!
 
A mikrokozmoszok kapcsolata magától értetődő. 
Éppen azért, mert ugyan konkrét entitásokról van 
szó, de nincsen a fizikai testiség szerint megfogal-
mazható határuk. Inkább hatásfokról beszélhetünk, 
amely a tudatállapottal együtt exponenciálisan vál-
tozik.. Ugyanígy a testi, formai szinten megtapasztal-
ható téridő rendi szerkezetet is meghaladó valóság 
szintben  minden egyes mikrokozmosz kapcsolódik 
minden más mikrokozmoszhoz. Azaz a számszerűen 
hétmilliárd ember minden egyes tagja a lét minden 
pillanatában kommunikál egymással, egymás létére 
a lehető legmélyebb értelemben hatással van, a 
földrajzi helyzettől függetlenül. Tetszik, nem tetszik, 
ennek a jelenségnek a fizikai valóságban megnyilat-
kozó még kezdetleges formája az internet a közössé-
gi oldalakkal együtt.
Minden ami a Földön történik, saját életünk. 
Közös egünk.
Ezért írhatja David R. Hawkins, hogy az az igen csekély 
számú megvilágosodott lélek, aki most a Földön él nem 
csak, hogy megtartja az egész emberiséget, hogy vissza 
ne zuhanjon az az állatiság asztrálvilágába, hanem 
nemlineáris módon elősegíti azt az evolúciót, amelyben 
a tudat egyre dicsőbb valóságában bontakozik kis. Ezek 
a megvilágosodott mesterek, akiket jobbára spirituális 
tanítóknak ismerünk, angyali entitások, azaz mentalitá-
suk teljes pompájában ragyog.
Az önálló entitásként tapasztalati intelligenciáját a 
sze mélyiség által sorsként átélő mikrokozmosz, mert 
ugyan akkor tagja annak a közösségnek, amelyet földi 
emberiségnek ismerünk, része annak az össztudatnak, 
amiben ennek a közösségnek az energiái egymásra 
hatnak.
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Azaz személyes sorsunkon túl egy-egy kozmikus kor-
szak teremtői és részesei is vagyunk.
Weöres Sándor így ír erről A Teljesség felé című könyvé-
ben. „E négy korszak az eszme-időben létezik, 
nem a történelmi időben; de a történelmi idő min-
den szakasza viseli e négy korszak valamelyikének 
bélyegét. Vizsgáld meg, hogy te magad az Arany-, 
Ezüst-, Érc-vagy Vaskorszakba tartozol-e.” 
Témánk nyelvezetére fordítva ez azt jelenti, hogy az 
az evolúció, amelyet az emberiség átél össztudatában 
a zoodiákus jelenségeire hangolt. Jobban mondva, ta-
pasztalatai alapján megérik arra a változásra, amely 
előrevetít egy-egy analóg tudatállapot meghaladást, 
amely a kozmosz erőit is mágikusan megidézi.
Ez azonban nem automatizmus, hanem lehetőség, 
amely re az össztudat színvonala ugyan prezentálhat, 
de egyes emberek – mikrokozmoszok, illetve emberi 
cso portok – meg is haladhatták már ezt, vagy pedig 
stag nálnak egy olyan feladatnál maradva, amivel dol-
gozniuk kell.
Mindettől függetlenül az emberiség egésze hordozza az 
összes mikrokozmoszt, attól függetlenül, hogy azok a 
lét milyen állapotában vannak. 
Ez az Új Jeruzsálem. Ez Christianopolis. Ez Napváros.
Beszéltünk a minket megelőző élethullám, az angya-
lok jelenlétéről megvilágosodott mesterekként. Az em-
beriség szolgálata az üdvtörténet ékköve, ugyanúgy, 
ahogy a minket követő élethullámok általunk való 
emelése, segítése feladat tudatállapotunkból követ-
kezően.
Hamvas Béla Karneváljának túlvilági utazásában elev-
eníti az Égi Jeruzsálemet, amelynek lakói az Üdvösség-
ben akkor részesülnek, ha mindenki megszabadult. 
Ez olyan áthághatatlan szeretettörvény, amely az em-
beriséggel együtt született.
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 2.

A Lectorium Rosicruianum egyik kiadványában, a Pen-
tagram 2006. júniusi számában ezt olvashatjuk:

„1666 év elveszett?

Jan van Rijckenborgh szerint a Vízöntő-korszak be-
folyása már a huszadik század eleje óta érezhető. Er-
ről az alábbiakat mondja „Az új idők apokalipszise” 
című könyvében (1966. évi kiadás, 46. o.): „Már 
korábban is felhívtuk a figyelmet arra, hogy az ember 
egész viselkedésében, növekvő mértékben, egyre 
gyorsabban, és mindenki számára egyre láthatóbban 
és felismerhetőbben egyértelmű pszichikai változás 
megy végbe. […] Úgy véljük, hogy ez a pszichikai 
változás századunk elején kezdődött. Eleinte alig volt 
felismerhető, most viszont, főleg az utóbbi tíz évben, 
egyre láthatóbban elharapódzott.” Ezzel szemben Ru-
dolf Steiner csak a 3574-es évre teszi a Vízöntő-korszak 
kezdetét. Ez az 1666 évnyi különbség tényleg rejtélyes-
nek és ellentmondásosnak tűnik.
Ahhoz, hogy e rejtélyt megoldjuk, nem az égre kell 
néznünk, hanem pillantásunkat az emberiségre kell 
irányítanunk. Mikortól kezdve létezik egy ember? A fo-
gantatástól? Az anyaméhben történő első mozdulattól? 
A fizikai születéstől? A születési okirat kiállításától?  
A kereszteléstől? Vagy csak akkor lesz igazán a világ-
ban, ha felnőttként a társadalom „teljes értékű” tagjává 
válik? Nézőpont kérdése. Hasonlóképpen áll a dolog az 
állatöv szerinti korszakok meghatározásával is.

A szellemi impulzus háromszoros megnyilvánulása
A kozmikus impulzusokra az ember az el-anyagiasodás 
különböző síkjain reagál. Ilyenkor az út fentről (szellem) 
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lefelé (anyag) vezet. Mindaz, ami az embert mozgatja, 
az a szellemben kezdődik. Az emberiségre egy szellemi 
impulzus sugárzik, például a Vízöntőé, amely először 
ideaként, eszmeként nyilvánul meg a közös emberi 
területen. Egy új eszme kezdetben általában nem hatol 
át teljesen az anyagig. Sokkal inkább még viszonylag el-
vont, még nincs érzelmi töltése, és semmiképpen sincs 
összhangban az emberiség cselekedeti életével. Ebben 
a szakaszban elgondolkoznak az ötletről, beszélnek és 
írnak róla, de még távol áll attól, hogy életvalósággá 
váljon. Továbbá azt is megállapíthatjuk, hogy az embe-
rek új ötletekre való fogékonysága különböző mértékű,
Ez a Vízöntő korszak kezdete, amelyben szégyen nélkül, 
mezítelenül nézhetünk önmagunkra, egymásra és a 
teljességbe, ahol az ismeret szerelmében jelen vagyunk 
úgy a részletekben, ahogy az egészben.
Hogyan alakul mégis az emberi élet egy új korszak-
ban?

 3.

Az evolúció lehetőség, nem automatikus változás.  
Ne mes belső munka, mind az egyes emberre vonat-
kozóan, mind az egész közösséget illetően. Ugyanakkor 
korántsem az a radikális átváltozás, mint az üdvözülés, 
hanem folyamatos, az egész létezést átható tapasztala-
tok  ihlette út.
A Halak korszakában megtanult az emberiség az aszt-
rál világ fölé emelkedni, ezáltal nagyobb, tisztább teret 
hagy va a mentál test kibontakozására. A most gon-
dolkodási képességnek vélt tehetségünk több ugyan, 
mint az ösztönélet lehetőségei, ugyanakkor ámulva 
nézünk a tökéletes mentalitású, megvilágosodott, an-
gyali mestereinkre, akiknek létét még tapasztalni tud-
juk, mondhatni kezdetleges képességeinkkel.
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Ray Kurzweil így ír A szingularitás küszöbén című 
könyvében:
„Kiterjedt irodalom támasztja alá annak az elvnek a 
használatát a bonyolultabb mintázatfelismerő fela-
datoknál, amit én „hipotézis és próbának” nevezek. 
A kéreg „megtippeli”, mit lát, majd meghatározza, 
hogy a látómezőben lévő alakzatok megfelelnek-e 
a hipotézisének. Gyakran jobban koncentrálunk a 
hipotézisre, mint a tulajdonképpeni próbára, ami 
megmagyarázza, hogy az emberek miért látják és 
hallják néha azt, amire számítanak, nem pedig azt, 
ami valójában előttük van. A „hipotézis és próba” 
a számítógépes mintázatfelismerő rendszerekben 
is hasznos stratégia. Noha az az illúziónk, hogy a 
szemünkből nagy felbontású képeket kapunk, a 
látóideg valójában csak körvonalakat és a látóterünk-
ben lévő, érdeklődésre számot tartó pontokra való 
utalásokat küld az agynak. Ezután gyakorlatilag hallu-
cináljuk a világot olyan agykérgi emlékekből, melyek 
egy sor rendkívül alacsony felbontású, párhuzamos 
csatornán érkező „mozgóképet” értelmeznek. Frank 
S. Werblin, a Kaliforniai Egyetem molekuláris és sejt-
biológia professzora és Boton Roska doktorandusz 
egy, a Nature-ben publikált 2001-es tanulmányban 
kimutatta, hogy a látóidegben tíz-tizenkét kimeneti 
csatorna van, melyek mindegyike csak minimális in-
formációt szállít egy adott látványról. {A ganglionsej-
teknek nevezett csoport csak az élekről (kontraszt-
váltásokról) küld információt. Egy másik csak nagy, 
azonos színű területeket érzékel, a harmadik pedig 
csak az érdeklődésre számot tartó alakok mögötti 
háttérre érzékeny.
Noha azt hisszük, hogy a maga teljességében látjuk a 
világot, igazából csak utalásokat, tér- és időbeli kör-
vonalakat érzékelünk – írja Werblin. – Ez a tizenkét kép 
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a világról alkotja az összes információt, ami valaha is 
rendelkezésünkre fog állni arról, hogy mi van odakint, 
és ebből a mindössze tizenkét képből rekonstruáljuk 
a vizuális világ gazdagságát. Kíváncsi vagyok, ho gyan 
választotta ki a természet ezt a tizenkét egyszerű 
„mozgóképet”, és hogyan lehetséges, hogy elegen-
dőek ahhoz, hogy ellássanak minket azokkal az in-
formációkkal, amikre láthatólag szükségünk van.” Az 
ilyen eredmények nagy előrelépéssel kecsegtetnek 
azoknak a mesterséges rendszereknek a kifejlesz-
tése terén, melyek pótolhatják a szemet, a retinát és 
a látóideg alapszintű feldolgozását.” 

Vannak ugyan szerveink, amelyek egy magasabb ok-
távra hangolt intelligencia számára is eszközként 
használhatók, tudomásul kell vennünk azt a tényt, hogy 
testi valóságunk megfelel a mikrokozmosz jelen tudatál-
lapotának. Ezt az eszközt használja, mert erre képes. 
Egy, az evolúció útján előrehaladottabb mikrokozmosz 
megnyilatkozása nem feltétlenül  dolgozható fel azok-
kal az értelmi és érzelmi képességekkel, amelyek a 
rendelkezésünkre állnak, ezért tanítanak a megvilágo-
sodott mesterek olyan alakban, amelynek létét felfogni 
képesek vagyunk.
Ez nem mellesleg  azt jelenti, hogy a a fizika valóság 
nagy hányadára  nem hangolt a tudatunk. Egész konk-
rétan nem más dimenziók, vagy finom anyagi, asztrális 
síkon létező jelenségeket nem vagyunk képesek észlel-
ni, hanem abszolút fizikai, anyagi lehetőségeket sem, 
s ha szenzitívebb, sérült, vagy fejlesztett képességeink 
villanásnyit érzékelnek a teljesebb valóságból, hajlamo-
sak vagyunk azokat misztifikálni.
Tehát: mindazok a jelenségek,a melyek a Vízöntő nyi-
tányaként már tapasztalhatók egészen biztosan áta-
lakítják testi valónkat, értve ezalatt ennek a lénynek 
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Mayer Zsolt: 
A tudat állapota a lét 

állapota
9

értelmi és észlelési képességeit , és mindezzel együtt 
egész szervezetének működését is.
Nos, ami nyilvánvaló, – és túlságosan nem is érdemes 
színezni – az, hogy milyen katartikus változáson ment 
át az emberiség történetében az információáramlás és 
a kommunikáció lehetősége.
Gyakorlatilag az exponenciális fejlődés, amit a sza-
badabb információhoz való hozzájutásban és átadás-
ban, valamint általában az emberi kommunikációban 
tapasztalunk a mikrokozmosz  tudatállapotának vál-
tozásán alapul. Egyre kevesebb korlát akadályozza 
azokat az energiaáramlásokat, amelyeknek létünket 
köszönhetjük.
Ennek köszönhetőn fognak megváltozni társadalmi 
szerveződéseink is, hiszen univerzálisan egyre többen 
kommunikálhatunk egymással anélkül, hogy földraj-
zi helyzetünk ugyanaz lenne. Ez már természetes, és 
természetessé válik az is, hogy identitásunkat egy 
magasabb szinten: tudatállapotunk szerint határozzuk 
meg. 
Éppen ezért alakulhatnak ki azok a közösségek, ame-
lyek a ma még fennálló államok struktúráját meghalad-
va nem határoz meg azonos tér. 
Csak Földünk határai a Végtelen felé...és végül az sem.
Olyan közösségek alakulnak  természetes szerveződés-
sel,amelyeket nem kötelmi rendszerek határoznak meg, 
hanem az a lehetőség,  amely a lét kibontakozását biz-
tosítja. Nem határozhatók meg földrajzi  és közigazgatá-
si határokkal, és egyetlen jogi kategóriájuk létezik csak, 
amely mindenkire egyaránt érvényes: az élethez, tehát 
a kibontakozás lehetőségéhez való jog. Céljuk az em-
berhez igazán méltó közösség megteremtése, tudván, 
hogy semmilyen szervezet sem tekinthető véglegesnek, 
ezért nem tekintik példának sem a zárt identitású ál-
lamokat, sem pedig a globális dominanciát. 
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Mayer Zsolt: 
A tudat állapota a lét 
állapota
10

Nehézkes és értelmetlen bárminemű további utópiát 
fölrajzolni. Átlépve bizonyos tudati határokat nincsen 
szükség sem parancsolatokra, sem pedig széljegy-
zetekre a paragrafusok mellé. Magától értetődően kö-
vetkezik egy magas szintű erkölcsiség abból, hogy nem 
elsődleges már a félelem egzisztenciája. Az élethez 
való jog is más értelmet nyer, mint az előző civilizációk-
ban. Nem azt jelenti, hogy senkinek sem kell féltenie 
az életét-hanem azt, hogy mindenki szabadon megnyi-
latkozhat. Két nagyon, nagyon különböző gondolkodási 
struktúra jelenségei. Az előbbiben tagadnak, körülzár-
nak, tiltanak, negatív tendenciákba terelik az életet, 
a következőben elengednek, illetve átadsz, odaadsz, 
nyúj tasz, minden megnyilatkozásnak eleven értelme 
van az egész összetett rendszerében. Pontosabban: 
minden áttetszővé válik, mint a hegyi kristály, amely 
ezerféleképpen  szója szét a fényt. Láthatóvá válik mi-
értje, szükségszerűsége, és végül: jóravalósága. 
Az idő, amely a forma életének kísérője, nem a lineáris  
idő már, hanem egyre inkább az az óceán megint, ami-
ben megnyilatkozik a végtelen. Így lesz örökkévalóság-
gá a másodpercekre szabdalt létezés, és a tér, amely-
ben az idő folyt potenciális mindenütt jelenvalósággá 
alakul. Ez a Földkorszak második felének dicsőséges 
fejlődése, amelyre pillantást vethetünk reménykedve. 
Hihetetlen? 
Oly sok minden tűnt hihetetlennek az évezredek ten-
gerein hányódva, mégis itt vagyunk. 
Hajónk kikötőre vágyott, és rövid időre megpihentünk 
testbe, életekbe burkolva. Szigetet akartunk, amire 
fölépíthetjük városunk. És mire emlékeztünk mindig 
ebben a városban? Utunkra.
Nem akarunk csak emlékezni többet, a kultusz tes-
pedése már mocsár, visszatérünk hát a nyílt vizekre, 
hiszen ez: életünk.

Mindazokkal a pompás új tulaj-
donságokkal, amelyek már az 
absztrakt gondolkodáshoz tar-
toznak és az asztrálist meg ha-
ladva azzal együtt vezetik az 
emberséget, a lélekintuíciót hasz-
nálják iránytűként, az új ember- a 
belső Vízöntő-késztetésnek en-
gedve-egy ötödik mozgás előtt 
találja magát, amely túlmutat a 
négydimenziós tudaton. Ezt az 
Egyetemes Tanban Jupiter-tudat-
nak ismerhetjük meg. Minden okot 
és motivációt felfogva, min den íté- 
 lettől mentesen, a lét min den meg- 
  nyilatkozásával kölcsönös öröm -
ben.

Gloria in Excelsis Deo –
Dicsőség a magasságokban 
Istennek
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Így a legnagyobb kegyelem ebben áll: a szellemi 
alkotás számára nincs valós halál – az időszakos 
megjelenítő közegnek, illuzórikusnak nincs helye 
az öröklétben, az arról vagy állandó értékről alkotott 
hamis képzeteknek nincs kegyelem, míg a valóság 
tartalma bővül észleleteivel.
De a végső illúziók egyike a kegyelem: mert az örök 
Egységhez képest a hasadás állapotában, a tudás- 
tudatlanság viszonyában nincs más, csak szeretet 
és tévedés, és azok megnyilvánulási formái.

Bagó Emese: 
Az öncélú 

képek 
feloldása

SZABAD
POLC

Formák alkotása és lebontása
Az érdekes az, hogy semmit nem teremt a teremtője, aminek a megnyilvánulásait ne nézné 
érdeklődve.
Minden forma, ötlet és módszer egyszerre öncélú, görcsös csecsebecse, és a rajta kí-
vülállóként megjelenített többi forma hatalmas erővel bíró támasztéka, fejlesztő és felsza-
badító eszköze – akkor is, ha látszólag a másik létezése ellen tör. Nincs, ami az Egész ellen 
tehetne. És az Egység céljai szempontjából minden működőképes modell rajzolatát megőrzi 
egy másik szintre helyezett kísérlet, cselekvéssorozat végrehajtásához.
A sok keresgélés, kiábrándult, vak zuhanás, bizonygatás vagy dicsőséggel teljes bizonyság 
után elérkezhetünk a végső formákhoz, végidőkhöz... ami persze csak az elkülönült egyén 
számára végső. Felismerhetjük, hogy minden szeretetteljes igazság iránti elkötelezett 
keresésben minden tiszta módszer ugyanoda vezet:
A szellemet felhasználni arra, hogy önmaga által visszaolvadjon forrásába. 
A lelket felhasználni önmaga visszaolvasztásához, magába a forrásába.
Az anyagot, a formát venni eszközül önmaga teremtőjébe való visszaépülésébe.
Nincs kivétel, minden kiáradást visszaolvadás követ. Minden létrehozott rendszerbe be van 
építve az önmaga feloszlatására, vagy éppen továbbfejlesztésére alkalmas kioldópont. De 
a tapasztalatok megőrzése szintjén nincs egy végső megsemmisülés. Minden, ami valaha 
létrejöhetett, ütköztetve lett, párbeszédet folytatott, eltörölhetetlen lenyomatként megtalál-
ható az Egészben. 
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Ha nincs bűn, nincs megbocsátás. Ha nincs más a Forráson kívül, és ugyan mi is lehetne; 
minden cseppje csak egy nézete lehet. Ha mindenben bizonyosak lehetünk, akkor láthatjuk, 
hogy az Élet, a rendszer, ami fenntartja magát önmaga erejéből, abban nincs végzetes hiba. 
Ha semmiben sem lehetünk bizonyosak, akkor elköteleződhetünk annak belátása mellett, 
hogy aminek nem látjuk az egészét, azt nem tudjuk megalapozottan kritizálni sem.
Hanem a szeretet minden ismertnek és ismeretlennek előjoga:
Ahogy a különböző fajtájú életformák különböző mennyiségű, típusú tápanyagok befogadására 
képesek, más- más felvételi ciklusban és metódusban; úgy az illuzórikus én sem képes bár-
milyen igazságot, nézőpontot magáénak vallani, feldolgozni. A mintázatok sokféleségét vizs-
gálhatjuk fenntartásokkal, vagy éppen mindent önmaga teljességében tökéletes részként és 
egész világként is elismerve gyönyörködhetünk a formák játékát ünnepelve, vagy a tárgyila-
gos szemlélő nézőpontját felvéve is megfigyelhetjük a látott jelenségek interakcióit. A para-
doxonnal való szembetalálkozás emberként talán elkerülhetetlen eleinte: tökéletlenségében is 
tökéletes alkotásként ismerhetünk rá a részletekre. Tiltakozhatunk is, vagy hagyhatjuk, hogy 
a szeretetteljes elfogadás állapotában mutatkozzanak meg számunkra:
Erre az önmagát elkülönült egységként tapasztaló, védelemre és önigazolásra szoruló énkép 
nem képes, már csak önfenntartási programjából fakadó, kényszeredett vonzalmai és iszo-
nyai okán sem. Erre az Én képes. 

Bagó Emese: Az öncélú 
képek feloldása
2
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Emlék

Nézd az ezer-év mélyből nyíló kezek érintését, 
a kezekét, amint a parton túl nyitják a fényeket.

A telt-terek páráját ölébe foglaló kelő nap robbanását nézd az idők szürke íve felett.
Angyalok gyöngy-könnye áztatja lelkedet,

szeráfok éneke szól, – méz-ízű hangjuk érintésére a templom megremeg.
A kapuk tárva – csillagidő előtted,

Lépted lüktető sugara ontja harmatát, s a kerubok szárnya öleli bíbor bőrödet.
Mert ezer-év mélyből jött el a hajnal

mikor léted árva szembogara ezüst fénnyel telt meg,
s a fényben megcsillanó kép – az emlék –, porrá törte minden kincsedet.

Most csend vagy.
Tered a világ, a szikrázó égboltozat.

Egy szempár.
Egy kéz.

Egy emlékké fáradt mozdulat.
Foszlott kabátzsebekben zavartan kotorászva gallérod mögé gyűröd árva, isteni arcodat.

Grócz Attila: 
Emlék
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Fotó: Zaha Hadid
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Fibonaccispirálba rendeződnek például 
a fenyőtoboz és az ananász pikkelyei, a 
napraforgó magjai, a málna szemei, a 
karfiol rózsái és egyes kaktuszok tüskéi. 
A nautiluszok háza is hasonlít a Fibonac-
ci-spirálhoz, de nem egy negyed, hanem 
egy teljes kör alatt nő meg a sugár phi,
szeresére.

–„Elmeséltem már neked, hogy hogyan lett Charlie Parkerből az, aki, ugye?
– Joe Jones hozzávágott egy cint.
– Pontosan. Charlie Parker, az ügyesen szaxizó kölyök kiállt egy impró versenyen, de elcseszte. 
Jones kis híján lefejezte érte. Leröhögték a színpadról. Aznap este sírva aludt el, de másnap reg-
gel mit csinált? Gyakorolt, gyakorolt, gyakorolt és csak egy cél lebegett előtte: hogy soha többé 
ne nevessék ki.  Egy évvel később visszament a Reno-ba, kiállt a színpadra és elfújt egy olyan 
kibaszott szólót, amilyet még nem hallott a világ. Tegyük fel, hogy Jones akkor este csak annyit 
mond: „…á, semmi gond Charlie, …ez, ez egész jó volt…” Charlie erre azt gondolta volna: „Á, 
baszki, egész jó voltam.” …És itt a vége. Nem lesz Madár… Számomra ez egy igazi tragédia. De 
a világ ma pont ezt akarja.”
… belép, zakóját kisimítva a fogasra helyezi, leül, halkan sírni kezd, s közben egy szék a falhoz 
repül.
… s aki  most mindezt a morál szemszögéből vizsgálja, az  igen, felemelt kezekkel kiált az egekbe, 
s azt harsogja: „Na de micsoda arrogancia ez? Micsoda módszer? Hogy gondolja, hogy ezt me-
gengedheti magának? Hát … hát mindennek van határa, kérem! Ön elmebeteg! Ön pszichésen 
beteg, Mr. Fletcher! Vizsgálatot követelek! Bizottságot! Eljárást! Azonnal, érti? Haladéktalanul! 
Még ma! Még ma!” – s mindeközben ebben az Ő nagy harsogásában észre sem veszi, hogy egész 
létével a Tévedésben áll, s hogy lelke hallhatatlan részéből mindörökre tovaszállt egy Madár…
(Zárójelben: ez a kvalitás-karakter nem új keletű: kétezer éve a téren állt, a tömegben, ugyan 
ezzel a vehemenciával, csak akkor azt harsogta: „Feszítsd meg! Feszítsd meg!”)
…viszont aki képes mindezt egy más – mondjuk így: lágyan emelkedett  szemszögből vizsgálni, 
az alig láthatóan, – inkább belül –, csendesen elmosolyodik, felidéz egy  régi intést: „Legyetek 

Grócz Attila:
Whiplash*

Avagy történet a kezében 
ostort tartó szeráfról
* whiplash – ostorcsapás

MOZGÓ

27 AQUARIUS KINCSEI



Grócz Attila:
Whiplash* 
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tökéletesek, miként az én mennyei Atyám tökéletes.”, 
s csak annyit mond: „Igen. Tökéletes.” Majd egy kopott 
fotelben üldögélve feltesz egy régi-régi Charlie Parker 
lemezt…
… mivel az Abszolútumnak – bármely módon nyilat-
kozik is meg egyetlen, csupán egyetlen attribútuma lé-
tezik, s ez a Tökéletes. Nincs benne törés – e he lyett 
szimmetrikus. Amit ural és amit megnyilvánít az a rend, 
tehát ritmusa van, aritmetikája melyben minden pon-
tosan harmóniában, azaz a helyén van. A világ, a Lé-
tezés  szellemi egzisztenciájának alapállása, ritmusa, 
rezgésszáma rendezett.  Azaz: Tökéletes.  Nem, nem  
„egész jó”, nem viszonylag pontos, hanem: Tökéletes.
…mert a történet, amiről itt szó van kérem az nem 
más, nem több, vagy kevesebb, mint az Abszolútum re-
alizálása.  A kérdés kérem nem morális, nem pszicholó-
giai, hanem szakrális, azaz metafizikai.  A problemati-
ka, amit Chazelle filmje felvet nem pedagógiai, hanem 
realizációs.  Hogy minek a realizációja? A Létezés ma-
gasabb, – nem, nem: még magasabb, – nem, ez sem: 
legmagasabb rezgésének, azaz a Tökéletes elérésének 
realizációja. Morál? Pszichológia? Ugyan már! Piha! 
Mondtuk: akik a helyzetet így értékelik azok a lelkileg 
szegények kérem,  kiknek léte a langyos középszerben 
áll, azaz a Tévedésben egzisztálnak és felháborodva 
követelnek vizsgálatot, eljárást, megfeszítést, – hogy 
aztán a történet végén, mikor a szeráfok példának 
okáért egy dobszóló hibátlan ritmusában adják hírül a 
Jóisten megnyilvánulását – mert igen, kérem, a szerá-
fok nem csak trombitán játszanak –, tehát  amikor a 
Jóisten megnyilatkozik nekik ott állnak tátott szájjal, ér-
tetlenül bámulnak a Mennyország kapuja előtt, s csak 
annyit képesek mondani: „…hm, egész jó…”
„…de a világ ma pont ezt akarja. Csodálkoznak, hogy 
haldoklik a jazz. Hidd csak el, hogy minden „Starbuks 
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Grócz Attila:
Whiplash* 
3

jazz album” ékes bizonyíték arra, hogy nincs még egy 
olyan kártékony kifejezés a nyelvünkben, mint az: 
egész jó.” 
…nem tudom ki hogy van vele, de személy szerint 
nekem ez az egész jó nem kell. Ez kevés. Több kell: a 
Tökéletes. Szóval elhiszem kérem, hogy fasza dolog a 
Starbuks album, tényleg, – de mit ér, ha serceg. Inkább 
kimoccanok saját – lelki – konzum ritmusomból és 
elkezdek gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni. Legalább 
is nem várnám meg, hogy a kerub belépjen az ajtón, 
zakóját a fogasra helyezze és kezében az ostort csap-
kodni kezdje…

*whiplash – ostorcsapás
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Különösen szeressétek a gyermekeket, mert vétek 
nélkül valók, mint az angyalok. A mi örömünkre 
van nak a világon, hogy jobbá tegyék szívünket.
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij
1,3 K elérés

“Az élethez türelem kell. De a csodához bátorság 
kell. Az egyszerű, a csendes csoda, mikor valaki elég 
bátor ahhoz, hogy az életben türelmes legyen. De ez 
nagyon nehéz...”
Márai Sándor
1,4 K elérés

„Tudd meg: szabad csak az, akit
Szó nem butít, fény nem vakít,
Se rang, se kincs nem veszteget meg,
Az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet,
...”
HeltaiJenő: Szabadság
961 elérés

 válogatás 
az Aquarius Kincsei 

FB oldalon megjelenő, 
legnépszerűbb 

posztokból. 

 ARC-
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A teljes poszt

A teljes poszt

A teljes poszt

https://www.facebook.com/aquariuskincsei/photos
/a.110734542297506.6218.108539295850364/1070551499649134/?type=3

https://www.facebook.com/aquariuskincsei/photos
/a.110734542297506.6218.108539295850364/1070154203022197/?type=3

https://www.facebook.com/aquariuskincsei/photos
/a.110734542297506.6218.108539295850364/1068811519823132/?type=3
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A dal

Bob Dylan: 
Blowing in the wind 
– Mit fúj a szél?

“Blowin’ In The Wind”

How many roads must a man walk down
Before you call him a man?
How many seas must a white dove sail
Before she sleeps in the sand?
Yes, and how many times must the cannon balls fly
Before they’re forever banned?
    The answer, my friend, is blowin’ in the wind
    The answer is blowin’ in the wind.
Yes, and how many years can a mountain exist
Before it is washed to the sea?
Yes, and how many years can some people exist
Before they’re allowed to be free?
Yes, and how many times can a man turn his head
And pretend that he just doesn’t see?
    The answer, my friend, is blowin’ in the wind
    The answer is blowin’ in the wind.
Yes, and how many times must a man look up
Before he can see the sky?
Yes, and how many ears must one man have
Before he can hear people cry?
Yes, and how many deaths will it take ‘til he knows
That too many people have died?
    The answer, my friend, is blowin’ in the wind
    The answer is blowin’ in the wind.

Mit fúj a szél?

Hány utat járjon végig valaki,
Hogy a neve ember legyen?
És hány tenger hosszat szálljon a galamb,
Míg partot ér és megpihen?
És hány bomba kell még, hogy az ágyuszót
Már ne tűrje senki sem?
Ha válasz kell, hallgasd, hogy mit fúj a szél,
Csak hallgasd, hogy mit fúj a szél.
Hány év, míg tengerbe porlik a hegy,
Míg kő a kövön nem marad?
Na és hány évig bírják még az emberek,
Hogy szabadnak lenni nem szabad?
Na és hányszor lehet még hogy félrenéz
Az ember s azt színleli: vak?
Ha válasz kell, hallgasd, hogy mit fúj a szél,
Csak hallgasd, hogy mit fúj a szél.
Hányszor kell nézni fölfelé,
Hogy előderengjen az ég?
És meddig füleljen, aki csupa fül,
Hogy meghallja: jajgatnak épp?
És hány újabb hulla döbbenti rá,
Hogy hullákból most már elég?
Ha válasz kell, hallgasd, hogy mit fúj a szél,
Csak hallgasd, hogy mit fúj a szél.

Barna Imre fordítása

HANGOLÓ

https://www.youtube.com/watch?v=vWwgrjjIMXA
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„A hang és a név
...A tér- időrendi világtörténelem fejlő dé-
sének olyan szakaszába érkeztünk, amelyet 
„az utolsó napoknak” neveznek. Az Egye-
temes Tan ezzel azt akarja kifejezni, hogy 
az eddigi feltételek, az uralkodó korszak 
teljesen megváltozik, újba megy át, amely-
ben egészen más életfeltételek, erők és hely-
zetek lépnek fel. Az ilyen korszakfordulón 
számtalan ember látja összeomlani légvárát 
és ábrándjait. Csalódik, szinte ki lesz szakítva 
bizonyos rögeszméből, így aztán lehetséges, 
hogy tapasztalatai alapján fogékonnyá válik 
bizonyos új impulzusokra...”

Részlet J.V.Rijckenborg: 
Nincs üres tér c. könyvéből

HANGOLÓ
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Talán ismerős a név, hisz a matematika egy ismert 
sorozatáról van szó. Azonban sokan vélnek összefüg-
gést látni a Fibonacci számok és a természet sorozatai 
közt. A sorozatot először 1150-ben írta le két indiai 
matematikus, Gopala és Hemacsandra, akik a szansz-
krit költészet elméleti kérdéseit vizsgálva ütköztek egy 
összegre bontási problémába (hányféleképpen lehet 
rövid és hosszú szótagokkal kitölteni egy adott időtar-
tamot, ha egy hosszú szótag két rövidnek felel meg?). 
Nyugaton tőlük függetlenül találta meg 1202-ben Fi-
bonacci, aki Liber Abaci (Könyv az abakuszról) című 
művében ír róla. 

Fibonacci-spirálba rendeződnek például a fenyőtoboz 
és az ananász pikkelyei, a napraforgó magjai, a málna 
szemei, a karfiol rózsái és egyes kaktuszok tüskéi. A 
nautiluszok háza is hasonlít a Fibonacci-spirálhoz, de 
nem egy negyed, hanem egy teljes kör alatt nő meg a 
sugár phi,-szeresére.

meg 1202-ben Fibonacci, aki Liber Abaci (Könyv az 
abakuszról) című művében ír róla. 

HANGOLÓ

Szerencsés voltam, mert a 70-es években 
nyiladoztam a világra, és olyan zenéken 
nőhettem fel, melyek méltán váltak-válnak 
„halhatatlanokká”. Persze, ha van ilyen ka-
te gória.
Ekkortájt kezdték mondogatni egyes ze-
nészelőadók, hogy nincs értelme olyan kate-
gorizálásnak hogy könnyű és komolyzene. 
Mert ugyebár a „könnyűzene” kifejezésben 
rögtön valami pejoratív elem is van, szem-
ben a nagyon komoly zenével. Pedig vannak 
csapnivaló komolyzenének nevezett opusok 
szép számmal. Na-de nem is erről, hanem 
az örökbecsű darabokról van szó, amik kate-
górián felül álló művek, aminek tud örülni a 
lelkünk, vagy éppen oly mélyen megérint, 
hogy magunk sem tudjuk azt hogy is történ-
het ilyesmi meg.

Mert a cikk eleji idézet korszakfordulója már 
igencsak a kezdetét vette a 60-as években, 
és azóta is egyre gyorsuló ütemben forgat-
ja a világot. Az erre érzékeny művészek ezt 
több-kevesebb sikerrel meg is énekelték 
(vagy megírták, lefestették...). Ennek a fo-
lya matnak lett a következménye, hogy olyan 
új műfajok keletkeztek mint például a prog-
resszív rock, vagy szimfonikus rock. Az ak-
kori fiatalokra talán ezek az együttesek 
hatot tak a leginkább. Ki ne ismerné, vagy 
hallott volna már (lehet hogy a szüleitől) a 
Pink Floyd-ról, Emersonékról, vagy a Yes 
együttesről?

Nagy Gábor:
Ébredés 
Mr. Anderson 
módra
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A mai zenesarok rovatunkban a Yes együttes 
egy ilyen, szerintem örökbecsű darabját 
ajánlom a kedves olvasó figyelmébe, az 
Awaken-t. Felépítése, a mű hossza – közel 20 
perc – teljesen megfelel egy “komolyzenei” 
darabnak, versenyműnek, vagy szimfó ni á-
nak. A hangszereken való virtuozitás termé-
szetes elem, jó látni-hallani, hogy egyik 
ze nész sem törekszik dominanciára. Jon 
Ander son szövege és hangja (kontratenor) 
meg egészen különleges. A szöveg szinte le-
fordíthatatlan, valami misztikus lélegzés az 
újra felfedezett valóságban, vagy a megvál-
tozott valóságban. 

Awaken /Ébredés  (Anderson, Howe) 

„Látjuk: fiatal csillagok gyűlnek össze 
Ébredünk szívünkben 
Lélek Mestere 
Megérintesz 
Minden ártatlan fiatal 
Kérdés 
Ez a gondolat összekapcsol 
Mindennel, ami tiszta 
Légy hű
önmagadhoz 
Nincs kétség, nincs kétség 
Idő  Mestere 
Indul a vitorlás 
Az összes tájékon át 
És amint látjuk 
Örökké közelebb 
Kérjük most 
Isten veled, Isten veled 

HANGOLÓ

Nagy Gábor:
Ébredés 

Mr. Anderson módra
2
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Magas-rezgés” haladj tova 
A nap irányába, ó hadd álmodjon szívem.
Olyan halandóé, mint én. 
Hol is lehetek? 
Bár megállna a nap az égbolton, 
És elérné önnön lényünket,
Olyan halandókét, mint mi. 
Ezen a helyen létezhetünk 
(Itt lehetünk) 
Elfutottam, mint az idő,
És ahogy megfordultam 
Téged láttalak magam mellett szorosan 
Elfutottam, mint az idő,
megfordultam és 
téged láttalak szorosan mellettem.”

(Jó minőségű fülhallgatón, 
vagy hangszórókon érdemes hallgatni, 

mert nagyon tömény helyenként.)

Chris Squire a „hal” a Yes egyik alapító tag-
ja, basszusgitáros. Az 1975-ben megjelent 
lemeze, a Fish Out Of Water elementáris 
hatással volt ébredező tinédzser énemre. 
A hal megmutatja magát, avagy kifogják 
a vízből. Számomra ez a zene a mai napig 
egyensúlyozás a tudatos és tudattalan me-
zők, erőterek határán. És nem könnyű zene. 
Egyáltalán nem.

 

 

A szám itt hallgatható meg:
https://www.youtube.com/watch?v=nDXccU0xgNo

A címadó szám a lemezről
https://www.youtube.com/watch?v=9E0FCrimVlI

HANGOLÓ

Nagy Gábor:
Ébredés 
Mr. Anderson módra
3
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Karl von 
Eckartshausen: 
A FELHŐ 
A SZENTÉLY FÖLÖTT

LAPOZÓ

„Az emberek csak akkor válhatnak boldoggá, ha az igazi világosság behatolását 
akadályozó kendő lehull a szemükről. Akkor lehetnek csak boldogok, ha a szívüket 
nyomasztó rabszolgaság bilincsei összetörnek. 
Tudnia kell a vaknak látni, a bénának járni, hogy boldog lehessen. 
A nagy, de rendíthetetlen törvény, amelytől közvetlenül függ az ember boldogsága, a 
következő: ember, az értelmed uralkodjon a szenvedélyed fölött!”

A német misztikus, Karl von Eckartshausen (1752-1803) legfontosabb műve ez a hat levélből 
álló sorozat, melyet 1802-ben, élete végén, „A felhő a szentély fölött, vagy valami, amiről 
századunk büszke filozófiája nem is álmodhat” címen jelentetett meg.  Eckartshausen erőteli 
képekkel világít rá a szellemi út legfontosabb aspektusaira:

„Közeledünk azonban ahhoz az időhöz, amikor a Szellemnek életre kell kelteni a 
betűket, amikor a szentélyt takaró felhő el fog tűnni, amikor a hieroglifák átalakulnak 
a szemléletbe és a szavak az értelembe. Közeledünk ahhoz az időhöz, mely a leg
szentebbet takaró nagy függönyt kettéhasítja. A szent titkok tisztelője már nem külső 
jelek és szavak segítségével nyilatkozik majd meg, hanem a szavak szellemével és a 
jelek igazságával.” 

Ez a könyv az  eredeti mű teljes szövegét teszi közzé, melyet csak csekély mértékben helyes-
bítettek, hogy megfeleljen a mai helyesírási szabályoknak. 

A könyv rendelhető
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LAPOZÓ

A Rózsakeresztes Kiáltványok üzenete
a XVII. század képi nyelvén

Az Aquarius Kulturális Alapítvány részt vesz a 
nemzetközi Kiáltványok400 projektben, mely-
nek célja, hogy ismertté tegye a XVII. századi 
rózsakeresztes kiáltványok létezését, tartalmát, 
hatását – ezáltal élő hidat képezzen a rózsa-
keresztes kiáltványok szellemiségével. Ezen 
küldetés mentén 2017. tavaszára tudományos 
konferenciát és a kapcsolódó kiállítást tervez-
zünk, amelyek megvalósításán a következő fe-
lek működnek együtt:
• Bibliotheca Philosophica Hermetica 
 (Ritman Könyvtár), Amszterdam 
• Országos Széchényi Könyvtár, Budapest 
• Center for the History of Hermetic Philosophy
 (Hermetikus Filozófiatörténet Tanszék,
  Amszterdami Egyetem)
• Aquarius Kulturális Alapítvány

Ehhez fűződően szeretnénk a témában érintett 
tudományos, művészeti és spirituális szemé-
lyekkel, műhelyekkel és intézményekkel való 
együttműködéseket is kialakítani. Valamint cé-
lunk az is, hogy feltárjuk és ismertté tegyük 
azo kat a Magyarországon felelhető szellemi, 
spiritu ális, tudományos kincseket, melyekben 
felfedezhető a megszabadító út képe.
A következő számokban valamint az internetes 
oldalainkon rendszeresen fogunk jelentkezni a 
kapcsolódó eseményekről, tevékenységekről 
szóló hírekkel, információkkal.

Aquarius 
Kulturális 

Alapítvány 
Hírei

http://www.ritmanlibrary.com/2016/11/divine-wisdom-divine-nature-exhibition-budapest-2017/
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Az Aquarius Kulturális Alapítvány célja a különböző kultúrákat összekapcsoló 
közös értékek kutatása, terjesztése és teremtése, ilyen módon kíván részt vállalni a 
közművelődésben, színesítve és erősítve azt a saját eszközeivel. 
Olyan értékeket tekint egyetemesnek, melyek minden ember számára értéket képvisel-
nek – azaz az élet értelmének keresésével állnak kapcsolatban, és különböző kultúrák-
ban különböző formában, de lényegi elemeiben közös tartalommal jelennek meg a tu-
domány, a vallás és a művészet területén. 
Az Alapítvány törekszik arra, hogy ezeket az egyetemes értékeket a jelen kori esz-
közeivel nyilvánítsa meg, minél több emberrel hozza élő kapcsolatba és a hasonló 
törekvéseket támogassa. 

Teremtsünk teret a találkozásra!
Ahol az utak találkoznak, mi segítünk egymással találkozni. A találkozás helye külön-
leges. Határon áll, ahonnan másik világhoz indul hajó. A találkozás helyét közösen te-
remtjük. Ez a tér számunkra is felfedezésre vár.
Olyan értékeket rejt, melyet közösen hordoznak, akik már jártak itt a múltban, és azok, 
akik csak a jövőben jönnek. Ez a tér teljesen nyitott, mégsem üres. Kereteit az utak 
alkotják, melyek ide vezetnek. Tartalma a találkozás.
Találkozás azzal, ami minket ide vezetett, találkozás egymással, egy másik irányulás-
sal, ahol az irány a saját középpontból a közös középpontba mutató sugár, és minden 
ember az egyetlen titokhoz vezető számtalan út egyike. Ez a találkozás kisugárzik és 
inspirál. Teremtsünk teret a találkozásra!

az AQUARIUS 
Kulturális 

Alapítványról

Az alapítvány olyan szellemi kikötő, 
amely a különböző térben és időben 
megszületett szellemi kincseket ku-
tatja és eleveníti meg tevékenységén, 
rendezvényein keresztül minél több 
ember számára. Minőségi ismeretek, 
valós élmények és tapasztalatok 
megszerzésére ad lehetőséget és in-
spirál. 
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