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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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AZ	ULTIMÁTUM	

Magának	 Andreaenak	 sikerült	 meggyőzni	 a	 veszé
lyes nyugtalanságot szító Friedrich Gricket azokról 
a	jószándékú	eszmékről.	melyek	a	(Rózsakeresztes)	
Kiáltványok	 megírásához	 vezettek.	 1619.	 október	
21én	Grick	a	Menapius	álnév	alatt	írt	IrenaeusAg
notus tanulmányai egyikének a végén határozottan 
hadat	 üzent	 a	 Kiáltványok	 szerzőinek.	 A	 következő	
ultimátumot	 adta	 nekik:	 öt	 hónapon	 belül	 ön	 ként	
álljanak	 ki	 művük	 mellette	 máskülönben	 követ
kező	röpiratában	felfedi	kilétüket.	Andreaenak	ezt	a	
fenyegetést	nagyon	is	komolyan	kellett	vennie.	mert	
Grick	megjegyzéseiből	kiderült,	hogy	igen	jól	ismerte	
a	 rózsakereszteseket.	Andreae	valószínűleg	meglá
togatta	 veszélyes	 ellenfelét	 Ausztriából	 visszatérő
ben,	s	bizonyára	meggyőzte	arról,	hogy	a	Kiáltványok	
esetében	 jószándékú	 tréfáról	 van	 szó,	 s	 kellő	 disz
krécióra	kérte.	Az	biztos.	hogy	Grick	már	1619.	no
vember	22én	közzétette	a	megbeszélés	eredményét	
Liber	 T	 avagy	 Porttls	 tranquilitatis	 (1620	 júniusa)	
című	 utolsó	 IrenaeusAgnotus	 röpiratához	 a	 követ
kezőt	fűzte	hozzá:	„A	Fama	és	a	Confessio	szerzőjét	
nagyon jól ismerem: ezeket a szövegeket röviddel 
ezelőtt	valamiféle	szeszélyből	kifolyólag	és	tréfának	
tartván	írta”.	Ettől	kezdve	Grick	csupa	dicsérettel	il
lette Andreaet. Politikai írásaiban Besolddal és Eras
mussal egyetemben mint háborúellenes koronatanút 
hozta	fel.	

ÚJ	STRATÉGIA	A	VÁLTOZAS	ÉRDEKÉBEN	

Amikor a rózsakeresztesek ügye veszélybe került az 
óhitűek	heves	reakciója	miatt,	s	a	gúnyiratírók	mél
tatlan játéka révén rossz hír– névre tett szert, akkor 
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A rózsakereszt
jelensége
a XVII. századi 
Európában – I. rész
2.

Andreas és legjobb barátai új stratégiát dolgoztak 
ki, hogy ha lehetséges, mégis csak megmentsék az 
eredeti	 reformprogramot.	 Először	 is	 minden	 áru	ló	
nyomot el kellett tüntetniük, amely a rózsakeresz tes 
Kiáltványok	 szerzőségével	 kapcsolatos	 gyanút	 rá
juk terelte volna: másodszor a Kiáltványok mesévé, 
tréfává,	puszta	játékká	kellett	bagatellizálni;	harmad
szor	új	reformprogramokkal	és	egyesülési	kísérletek
kel kellett segíteni a vallás és a tudomány visszás 
állapotainak	 további	 felszámolását.	 1619ben	 Wil
helm Schickart ügyesebben, mint Andreae vagy 
Besold	 –	 akiket	 később	 a	 rózsakeresztesek	 átfogó	
elítélésére bírtak rá –, merész véleményben pontosí
totta ezt az irányzatot a tübingeni egyetem számára. 
Azt	 írta,	 hogy	 ,,a	 gyereket	 nem	kellene	 a	 fürdővíz
zel együtt kiönteni” avagy a jót megkülönböztetés 
nélkül	elvetni.	A	Fáma	„vak	filozófiai	maskara”,	mely	
mögött	 teljesen	más	 jelentés	 rejlik.	 (Végül	 is	 hely
teleníti	 a	 hagyományos	 filozófia	 tévedéseit,	 s	 olyan	
reformációt	 követel,	 melyet	 igenis	 sokan	 szívből	
óhajtanak.)	,,Folytassák	csak	így	nyugodtan,	s	adjon	
ehhez Isten szerencsés kimenetelt és eredményt.” 
A siker azonban ez alkalommal elmaradt, mert le
mondván a saját maguk teremtette rózsakeresztes 
mítoszról,	és	fokozatosan	elfordulván	a	Kiáltványok
ban	található	chiliaszta,	hermetikus,	utópikus,	para
celzista	 és	 radikálismisztikus	 elemektől,	 Andreae	
és	barátai	elhatárolták	magukat	ezektől	az	írásokból.	
Az eredeti rózsakeresztesség azonban tovább élt, s 
a	 szellemi	 elkülönültség	 és	 a	 természet	 filozófiai	
megújulási	 mozgalom	 elválaszthatatlan	 összetevő
jévé vált egész Európában. Gondoljunk csak itt 
Schleswig Holstein úgynevezett Rózsakeresztesére, 
Johann	Permaier	Societas	regalis	Jesu	Christijére,	a	
Jacob	Böhme	által	befolyásolt	teozófus	mozgalmakra	
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vagy	a	Brecklingféle	egyházellenes	radikálisokra,	a	
radikális pietizmusra, Seidenbecher, Petersen vagy 
Serarius	chiliazmusára	vagy	a	Jezsuelitatársaságra,	
amelyet Quirinus Kuhlmann Moszkvában próbált me
galapítani	 (ahol	egyébként	1617.	és	1683.	között	a	
cár majd minden udvari orvosa a rózsakeresztesek 
szimpatizánsa	 volt);	 azonkívül	 a	 franciaországi	 és	
olaszországi libertinage eruditra, az alkímiai, izra
elita	 és	 természetmisztikus	 filozófia	 megújítására	
Angliában, Svédországban és Hollandiában, a John 
Webster	körüli	vitára	Angliában,	az	Európaszerte	el
terjedt társadalmi mozgalmakra és nem utolsó sor
ban	az	angol	szabadkőművesség	közvetlen	előfokai
ra. 
Maga	Comenius	–	aki	,	A	világ	labirintusa	című	művé
ben	a	 rózsakeresztesekről	siralmas	képet	vázolt	 fel	
–	 utolsó	 és	 legradikálisabb	 művében,	 a	 Clamores	
Eliaeban	 felvetette	 azt	 a	 kérdést,	 hogy	 vajon	 saját	
reformprogramja	tulajdonképpen	nem	ugyanazt	tar
talmazzae,	mint	a	 rózsakeresztesek	 ,,általános	 re
formációja”.	

A	HÁTTEREK	ELMOSÓDNAK	A	XVIII.	SZAZADBAN	

A történelmi kutatás számára a ,,rózsakeresztesek” 
jelensége mindig is nagy gondot jelentett. Ebben nem 
csak a XVIII. század volt a vétkes. A rózsakeresztesség 
összekeveredett a templomos rendek legendáival. az 
ókori	misztériumvallásokkal	és	a	szabadkőművesség	
állítólagos	forrásaival	és	emiatt	a	Kiáltványok	tényle
ges háttere teljesen elmosódott. Ez a kuszaság már 
a Kiáltványok névtelen közzététele révén létrejött, 
s minél tovább tartott a vita, annál inkább növeke
dett.	Csak	amikor	a	vita	már	alábbhagyott,	1648ban 
sikerült	Abraham	von	Franckenbergnek	és	a	chiliasz
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A rózsakereszt
jelensége
a XVII. századi 
Európában – II. rész
4.

SZELLEMI
KINCSEK

ta Seidenbechernek Andreaet a Kiáltványok szer
zőjeként	 beazonosítani.	 Seidenbecher	 továbbadta	
ezt	 az	 információt	 Brecklingnek	 Amsterdamba.	 Ő	
évekkel	később	Johann	Arndt	egy	levelében	igazol
va látta e téziseket. Mikor aztán a XVIII. században 
Gottfried	 Arnold	 Egyház	 –	 és	 eretnek	 –	 történelem	
című	művében	ugyanerre	az	eredményre	jutott,	ak
kor	a	Gothabeli	Cyprianus	és	a	tübingeni	Carolus	és	
Fischlin lutheránus történészek hevesen tiltakoztak, 
hogy	egy	ilyen	tiszteletre	méltó	férfit	rossz	hírbe	ke
vernek.	A	sokkal	jobban	informált	Kazauer	is	azt	írta	
1715ben	 a	Disputatio	 solemnis	 de	Rosaecrucianis	
című	művében,	 hogy	 egy	 tisztességes	 teológushoz	
méltatlan	 Andreae	 szerzőségének	 állítása	 Johann	
Georg	Walch,	az	egyházviták	történésze,	a	fent	em
lített értelemben elég tisztességes volt ahhoz, hogy 
Andreae nevét teljesen elhallgassa, helyette azon
ban	 Joachim	 Jungiust	 javasolta	mint	 szerzőt.	 Csak	
amikor Herder és Nikolai révén ismertté vált Andreae 
önéletrajzából az a részlet, melyben Andreae elis
merte,	 hogy	 ő	 az	 Alkímiai	 menyegző	 szerzője,	 ak
kor terjedt el az a nézet, hogy bizonyára a Fáma és 
a	 Confessio	 is	 egészében	 vagy	 részben	 Andreaetól	
származik. Ehhez a véleményhez csatlakoztak von 
Muri.	 Buhle,	 Burk	 és	 Andreas	 első	 önéletrajzírója,	
Wilhelm	Hossbach	is,	és	egy	generációval	később	a	
Jungiusönéletrajzíró	Gurauer	is.	Csak	Johann	Fried
rich	von	Meyernek	(1827)	voltak	aggályai.	Ő	Andreaet 
legfeljebb	a	Kiáltványok	fordítójának	tekintette.	

Ettől	kezdve	mindenekelőtt	akörül	 folyt	a	vita.	hogy	
vajon	 Andreae	 játéknak	 szántae	 írásait,	 vagy	 ko
molyan gondolta. Ferdinand Katsch és Jan Kvaala 
1900 körül ismét kétségbe vonták, hogy Andreas 
lenne	 a	 szerzője	 Kiáltványoknak,	 nehogy	 hazugnak	
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tartsák	 őt.	 Ezzel	 a	 véleménnyel	 azonban	 egyedül	
maradtak.	 Begemann,	 Pust	 és	 Wulf,	 csakúgy	 mint	
a	 rózsakeresztes	 és	 teozófus	 irodalom	 legnagyobb	
ismerője.	Will	 Erich	Peuckert,	 ismét	 a	 középpontba	
állították Andreaet. Nyelvi okokból azonban a ger
manista	Richard	Kienast	1	926ban	kizárta	Andieaet	
mint	a	Fáma	szerzőjét,	mivel	Kienast	elsőként	vette	
magának	 a	 fáradtságot	 arra,	 hogy	 belenézzen	 An
dreae mentorának és barátjának, Christoph Besold
nak az írásaiba, ahol is hermetikus és chiliasztikus 
szövegekre	 bukkant.	 Ebből	 arra	 a	 következtetés
re	 jutott,	 hogy	minden	 bizonnyal	 Besold	 a	 Confes
sio	 Fratenitatis	 szerzője.	 E	 tételt	 Adolf	 Santing	 át
vette	 De	Manifesten	 de	 Rozetikruisers	 című	 remek	
kiadásában, amely bekerült a német irodalom külön
böző	lexikonjaiba.	Mind	Peuckert	mind	Hans	Schick	
(az	egyetlenek,	akik	megfogalmazták	a	rózsakeresz
tesek	 máig	 jói	 dokumentáltnak	 számító	 történetét)	
mégis	 annál	maradtak.	 hogy	 Andreae	 a	 szerzője	 a	
három Kiáltványnak.

ANDREAENEK	NINCS	RÉSZE	A	KiÁLTVÁNYOKBAN?	

A	francia	Paul	Arnold	volt	az	első,	aki	a	három	Kiált
ványt	 az	 Andreaeféle	 baráti	 kör	 közös	 művének	
tekintette. Egészen másként értelmezi ezt az ügyet 
az	 amerikai	Montgomery	 és	 az	 angol	 Yates.	Mont
gomery	nézete	szerint	Andreae	kezdettől	fogva	óhitű	
lutheránus volt, míg Besold a katolicizmusra tért át. 
Ezért	egyikkőjüknek	sem	lehetett	része	a	rózsakeresz
tesség kialakulásában. Andreae azért írta az Alkímiai 
mennyegzőt,	hogy	krisztianizálja	a	rózsakeresztesek	
mozgalmát, amely Montgomery kijelentése szerint 
amúgy	 is	 pogány	 mozgalom	 volt,	 s	 már	 az	 előző	
évszázad	óta	létezett.	Yates	ezzel	szemben	még	azt	
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a	fáradtságot	sem	vette,	hogy	megemlítse	Besoldot	
vagy	Tobias	Hesst.	Ő	egyébként	az	egész	 rózsake
resztes	 jelenséget	 csak	 pfalzi	 Frigyes	 személye	 és	
politikája valamint heidelbergi angol udvartartása 
köré	helyezte.	Így	a	Fáma	és	a	Confessio	szerzőjét/
szerzőit	ismét	ismeretlennek	nyilvánította,	valószínű
leg	annak	reményében,	hogy	Pfalzban	majd	talál	egy	
szerzőjelöltet.	 Amikor	 ez	meghiúsult,	 akkor	megint	
Joachim Jungiust javasolta, pusztán azért, mert 
egy	heidelbergi	 udvari	 hivatalnok	a	 száműzetésben	
beszélt	róla	Leibnitz	filozófusnak.	Mialatt	Montgom
ery	és	különösen	Yates	tézisei	a	német	nyelvterületen	
váratlan	sikert	arattak,	1977	óta	a	Richard	van	Dül
men,	Martin	Brecht,	 és	Roland	Edighof’fer	Andreae	
műveinek	 beható	 tanulmányozása	 s	 baráti	 körének	
dokumentáris kutatása révén végre ismét helyreállí
tották	 a	 tényleges	 történelmi	 összefüggést.	 A	 ku
tatás legérdekesebb eredménye kétségkívül az volt, 
hogy	Brecht	és	Edighoffer	ugyanakkor	és	egymástól	
függet	lenül	 azonosította	 a	 Confessio	 Fraternitatis	
központi	 szövegeit	 az	 1616ból	 való	 Theca	 Gladii	
Spiritusban,	melyet	Andreae	ugyan	mint	Hess	művét	
publikálta,	 önéletrajzában	 azonban	 saját	 művének	
(plane	mea)	jelölt	meg.	

TOBIAS	HESS:	KEZDEMÉNYEZŐ	ÉS	TANÁR	

Ezáltal	 tehát	 Andreas	 közvetve	 a	 Confessio	 szer
zőjének	 ismerte	 el	 magát.	 Ma	már	 bizonyos,	 hogy	
a	 chillaszta	 és	 paiacelzista	 Tobias	 Hess,	 akit	 And
reae apaként, testvérként, tanárként, barátként 
és baj társként tisztelt és védett Hess halála után 
is,	 annak	 a	 csoportnak	 a	 kezdeményezője	 és	 köz
ponti	 alakja	 volt,	 mely	ből	 a	 rózsakeresztes	 Kiált
ványok származtak. Hogy aztán ezeket Andreae 
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egymaga	 rendeztee	 sajtó	 alá	 (mint	 ahogy	én	gon
dolom),	 vagy	más	 csoporttagokkal	 együttműködés
ben	 szerkesztette,	 az	 egyelőre	másodrangú.	 A	 ku
tatásnak	 ma	 az	 a	 legfontosabb	 feladata,	 hogy	 a	
XVII.	 század	 min	den	felé	 szétszóródott	 és	 nehezen	
hozzáférhető	 ró	zsakeresztes	 iratait	 akár	 kéziratos,	
akár	 nyomtatott	 formában	 begyűjtse,	 bibliografálja,	
megvizsgálja, s aztán a mindenkori történelmi és 
ideológiai	szövegkörnyezetükbe	ágyaz	za	őket.	Csak	
eztán lehet megírni a rózsakeresztesek jelenségének 
átfogó	 történetét,	 s	 tudományosan	 értékelni	 az	 eu
rópai kulturális és vallásos életre gyakorolt hatásukat 

Dr.	Carlos	Gilly,	
történész	professzor
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Hermész egyik 
dicshimnusza
Részlet Catharose de Petri: 
Az élő Ige című könyvéből
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Hermész Triszmegisztosz nyolcadik könyve dicshim
nusszal zárul, mely annyira különös, és annyira eltér 
a	szokásos	dicsérő	énekek	szerkezetétől,	hogy	jó,	sőt	
szükséges	lesz	egyszer	ezzel	is	foglalkozni*:
 
Ki magasztalhatna Téged túl,
vagy	egyáltalán	méltóságod	szerint?
Hová	nézzenek	szemeim,	hogy	dicsérjelek?
Felfelé	vagy	lefelé;	befelé	vagy	kifelé?
 
Nincsen olyan út, olyan hely, nincsen olyan teremt
mény sem,
mely	Rajtad	kívül	lenne.	Minden	Benned	és	Belőled	van.
Mindent adsz, és semmit sem veszel el,
mert minden a Te birtokod, és semmi olyan sincsen,
ami ne a Tiéd lenne.
 
Mikor	dicsérjelek?
A	Te	órádat	és	idődet	lehetetlen	tudni.
És	miért	dicsérjelek?
Azért, amit alkottál,
vagy	azért,	amit	nem	alkottál?
Azért, amit megnyilvánítottál,
vagy	azért,	amit	rejtekben	tartottál?
 
És	mivel	dicsérjelek?
Mintha lenne valamim!
Mintha lenne valami sajátom!
Mintha valami más lennék, mint Te!
Mert	Te	vagy	minden,	ami	én	egyáltalán	lehetek;
Te	vagy	minden,	amit	egyáltalán	tehetek;
 
Te vagy minden, amit egyáltalán mondhatok.
Mert Te vagy minden, és rajtad kívül semmi nincsen.
Még az is Te vagy, ami nincs.
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Te vagy minden, ami lett,
és minden, ami nem lett.
 
Szellem	vagy,	ha	a	szellemlélek	néz;
Atya	vagy,	amikor	a	világmindenséget	alakítod;
Isten vagy, amikor tevékeny,
egyetemes	erőként	nyilvánulsz	meg.
Te a jó vagy, mert mindent Te teremtesz.
 
A	legfinomabb	anyag	a	levegő.
A	legfinomabb	levegő	a	lélek.
A	legfinomabb	lélek	a	szellem.
A	legfinomabb	szellem	Isten.
 
E himnusz lényegében az abbéli tehetetlenség, az 
arra	való	képtelenség	kifejezése,	hogy	szerzője	igazán	
kielégítően,	felelős	módon	megénekelje	a	mindenség	
Atyjának dicséretét.
 
Az	 istenség	 egyidejűleg	 átható	 és	 bennlakó	 is.	 Át
sugárzódik minden kozmikus területen, megjelenik és 
megnyilatkozik mindenekben, ugyanakkor a megis
merhetetlenben rejlik, a mindenségi megnyilvánuláson 
kívül.	 Isten	 tehát	 ismerhető	és	 ismerhetetlen	 is	egy
ben,	idő	és	örökkévalóság.
 
Ennek ténye alapján világos, hogy aki a gnosztikus 
rej télyekhez áthatol, az egészen másképpen mélyül el 
háládatos áhítatban az istenség dicséretében.
 
A szokásos értelemben vett természetvallásos em
ber	 Istent	 többékevésbé	 magasztosnak	 képzeli	 el,	
bármilyen	felfogása	legyen	is	róla.	Attól	függően,	hogy	
egyszerű	vagy	művelte,	az	Istent	valahol	lévőnek	tart
ja,	általában	önmaga	fölé	képzeli.	Ha	az	ember	vala
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min el akar gondolkodni, mondjuk Istennek akar hálát 
adni	 vagy	 őt	 dicsérni,	 akkor	 kell	 neki	 valami,	 amire	
összpontosíthat. A tanuló is így jár el, keres egy pon
tot,	a	templomot	vagy	az	abban	lévő	szökőkutat,	amire	
irányulhat.
 
Hová	forduljon	azonban	a	dolgok	lényegét	illetően	tá
jékoztatott,	a	beavatott	gnosztikus?	Istenre,	az	Atyára	
nézve	sehová	sem	összpontosíthat,	hiszen	nincs	egyet
len olyan pont sem, ami ebben az esetben ne csupán 
valami	kis	részlet	 lenne,	az	 Istenmegnyilvánulás	 je
lentéktelen tartozéka. Ezért töpreng Hermész:
 
Hová	nézzenek	szemeim,	hogy	dicsérjelek?
Felfelé	vagy	lefelé;	befelé	vagy	kifelé?
 
A mindenen átsugárzót, mely ugyanakkor bent is van 
mindenekben,	nem	lehet	meghatározni	semmilyen	dia	 
lektikusmódszerrel,	nem	írható	körül	sem	idővel,	sem	
örökkévalósággal, sem távolsággal, sem iránnyal. 
Nincs rá mód.
 
Ezenkívül	 ebben	a	dicshimnuszban	 felvetődik	a	kér
dés,	amit	Hermész	fel	is	tesz:	„…miért	dicsérjelek?”.	
Az	én	vajon	valami	önálló	dologe,	és	magától	létezőé	
a	 mikrokozmosz?	 A	 nagy	 összefüggéseket	 tekintve,	
vane	a	mikrokozmosznak	saját	tulajdona?	Nem	aze	
a helyzet végül is, hogy a mikrokozmosz, az Ön lélekál
lapota és a személyiség Isten megnyilvánulásának 
csak jelentéktelenül piciny részei, elképzelhetetlenül 
csekély	nézetei?
 
Isten mindaz, amik mi vagyunk, és amik majd egykor 
egyáltalán	lehetünk.	Így	merülünk	bele	az	Istenmeg
nyilvánulás óceánjába, a messze minden dicséret, 
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hála	és	imádat	felett	álló	létállapotba.	Hiszen	az	Isten 
megnyilvánulás,	 az	 örök	 bőség	 világóceánja	 va	jon 
nem	maga	 a	 felmérhetetlensége?	 Az	 anyagmeg	
nyilvánulás	legfinomabb	része	a	légkör,	a	levegő.	A	
légkör	 legfinomabb	megnyilvánulása	 pedig	 a	 tisz	ta	
asztrális	anyag.	És	ebből	az	anyagból	áll	az	a	lélek,	
akit mi szeretünk.
 
A	lélek	területe	is	különböző	finomságú	fokozatokkal	
rendelkezik.	 A	 lélektér	 a	 csúcsán	 a	 Hétszellem	 rez
gésébe	 torkollik,	amelyből	a	Pimander	születik	meg,	
aki	aztán	a	lélekkel	a	lelkületté	ötvöződik.	És	hát	maga	
a Hétszellem is végül nem az örökkévaló, ismeretlen 
Istenséghez	ére	vissza?
Mert	Te	vagy	minden,	ami	én	egyáltalán	lehetek;
Te	vagy	minden,	amit	egyáltalán	tehetek;
Te vagy minden, amit egyáltalán mondhatok.
Mert Te vagy minden, és rajtad kívül semmi nincsen.
Még az is Te vagy, ami nincs.
Te vagy minden, ami lett,
és minden, ami nem lett.
 
Szellem	vagy,	ha	a	szellemlélek	néz;
Atya	vagy,	amikor	a	világmindenséget	alakítod;
Isten vagy, amikor tevékeny,
egyetemes	erőként	nyilvánulsz	meg.
Te a jó vagy, mert mindent Te teremtesz.
 
Nem más ez, mint mélységesen mély döbbenet, el
merülés	 az	 Istenmegnyilvánulás	 óceánjába,	 néma	
hó dolat és kimondhatatlan öröm, mert megadatott 
ne	künk,	hogy	a	belső	létezés	szemeivel	megpillantsuk	
az	Istenséget	úgy,	ahogyan	ő	önmagát	látja.
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1.
A kereszt misztériumát csodálatosan sejteti a kocka 
és a dodekaeder viszonya.
A kockából a kereszt segítségével lehet dodekaedert 
hajtogatni,	 és	 fordítva,	 a	 dodekaederből	 kockát.	 A	
kocka	6	oldalát	kiterítve	keresztet	kapunk.	A	keresztet	
összehajtva kockát. A dodekaedert 12 ötszög képezi. 
Ha	egy	kiterített	kocka	oldalaira	olyan	 tetőt	 teszünk,	
amelynek élei egy ötszög oldalai, akkor ezt a keresztet 
az egyik irányba összehajtva kockát kapunk, a másik 
irányba hajtva dodekaedert.  
Kifordítom,	dodekaeder,	befordítom	kocka.	
A köztes állapot a kiterített kereszt, ami nem sík, ha
nem	az	egyik	oldala	a	kocka	6	oldala,	a	mások	oldala	
pedig	a	dodekaedernek	6	olyan	metszete,	amit	össze
hajtva 12 oldalú testet képezünk. 
12 ötszöget. 
A	kockának	12	éle	van,	és	ezekre	az	élekre	szerkeszt
hető	ötszögek	azok,	amelyekből	a	dodekaeder	testet	
alkot. A dodekaeder el van rejtve a kockában, és a 
kockában a dodekaeder, és egyik a másikból a kereszt 
hajtási	élein	át	elérhető.
2.
A	 kocka	 az	 ősi	 hagyományokban	 a	 föld,	 az	 anyag	
jelképe. 
A dodekaeder Platonnál a világ jelképe. 
Az	a	szent	forma,	amiből	minden	más	szabályos	test	
levezethető.
A	 világ	 a	 szabályos	 testek	 törvényszerűségei	 szerint	
működik,	 szellemi	 elvek	 szerint,	 melyek	 a	 tökélet
ességet	tükrözik	a	formák	világában.		
A szellem szabadságát az anyagban.  
A szabadság a kereszt misztériumában rejlik. 
Ahogy az anyagból a szellemhez el lehet jutni, 
és ahogy a szellem az anyagban hat. 

SZELLEMI
KINCSEK

AQUARIUS KINCSEI15



Aczél Zoltán
A kereszt 

geometriája
2.

A	hatás	a	kocka	6	(hat!)	oldala.	A	kockából	dodekae
der, az anyagból szellem lesz. 
A	dodekaederből	kocka,	a	szellemből	anyag.	Az	átvál
toztatás aktusa a kereszt által megy végbe. 

3.
Ez a kereszt ereje. 
Olyan	erő,	ami	benne	lakik,	és	ami	előbb	volt,	mint	a	
kereszt, a kocka és a dodekaeder. 
Az,	amiből	az	anyag	és	a	szellem	is	született.	
Ami	a	kereszt	metszéspontjában	 folyton	újjászületik,	
ahogy	a	szellemből	anyag	és	az	anyagból	szellem	lesz.	
Ez a döntés ereje. 
Amikor	útkereszteződésnél	állok,	és	választanom	kell.	
A választás nem az anyag és a szellem közti egymás 
fölé	rendeltségről	szól.	
A keresztnek semmi köze a morálhoz és az erkölcshöz, 
ami	 a	 szellemet	 az	 anyag	 fölé	 helyezi.	 Mielőtt	 a	
kétségbeesett ember szenvedést szegezett volna rá, 
és vallássá merevítette, a kereszt a tájékozódás és a 
döntés jelképe volt. 
Az abszolút középpont jelképe. 
A	 fordulópont,	 ahol	 eldől,	 hogy	 az	 adott	 pillanatban	
kilélegzek vagy belélegzek. Aktív vagyok, vagy el
mélyülök.	 Belépek	 az	 anyagba,	 a	 formák	 és	 konk
rétumok	világába	vagy	az	ebből	szerzett	tapasztalato
kat	dolgozom	fel,	és	az	anyagból	a	szellembe	áramló	
felismerésekben	 veszek	 részt.	 Mindig	 része	 vagyok	
valaminek. 
Vagy öntudatlanul sodródok, vagy tudatosan veszek 
részt benne. 
A döntés a kereszt misztériuma.
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4.
Bármit is választok, maga a tény, hogy egy keresz
teződésnél	 döntök,	 az	 átváltoztatás	 misztériumában	
való tudatos részvételt jelenti. 
Teret	adni	annak,	ami	a	középpontban	van,	ami	előbb	
volt, mint a döntésben választható alternatívák. 
Ami több, mint a döntés eredménye, ami értelmet ad 
a döntésnek, akár az egyik, akár a másik utat válasz
tom. 
A	szabadság	annak	az	 erőnek	a	 tapasztalata,	 ami	 a	
döntésben	meg	akar	nyilvánulni.	Azoknak	az	erőknek	
a	 legyőzése,	melyek	a	választás	eredményéhez	köt
nek, azoknak a vágyaknak és elképzeléseknek a le
győzése,	melyek	valójában	már	vonzanak	valamihez,	
amiről	látszólag	döntök,	de	valójában	már	eldőlt,	hogy	
a	rabjuk	vagyok,	mielőtt	úgymond	választottam.	
A	 szabadság	a	 középpontból	 sugárzó	 erő,	 ami	 való
di döntésekre ösztönöz, ahol teret adhatok ennek az 
erőnek,	 az	 eredet	 és	 a	 közép	 csodájának,	 és	 részt	
veszek a teremtésben, és valóban élek.
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A	hang,	ami	szól,	az	a	hang,	ami	általam,	belőlem	időről	
időre	a	maga	bizonytalan	és	esendő	módján	artikuláló
dik,	soha	nem	tűrt	meg	semmiféle	kívülről	ráerőltetett	
formát	 vagy	 szerkezetet.	 A	 szöveg	 íve,	 a	 szöveg	 rit
mikája, a szöveg mestergerendája valami olyasmi kell 
hogy	 legyen,	 amiről	 nem	 tudok	 semmit,	 és	 mégis	 a	
legmélyebbről	irányítja	minden	mozdulatomat.	Minden	
leírt mondatot és sort ennek az architektúrának kell tar
tania, különben nem más az egész, mint puszta kellem, 
szánalmas önmutogatás. Ennek a magammal szem
ben támasztott követelménynek igen ritkán vagyok 
képes	megfelelni.	Szinte	minden	olyan	pillanatra	em
lékszem,	 valószínűleg	 azért,	 mert	 olyan	 kevés	 volt	
belőlük,	amikor	mégis	sikerült	a	helyére	tennem	azt	a	
mestergerendát.	 Kegyelmi	 állapot,	 amelynek	 a	 lehető	
legkevesebb köze van hozzám. Csak használ valamire 
ez	a	személytelen	erő.	Nem	velem,	hanem	az	irányával	
és	a	tárgyával	van	elfoglalva.	Ami	bennem	a	legfinom
abb	 és	 a	 legáttetszőbb,	 arról	 nem	beszélhetek	 egyes	
szám	első	személyben.
A költészet, legalábbis az a körvonalazhatatlan, pon
tosan	meg	nem	nevezhető,	éteri	tartomány,	amit	jobb	
híján	 a	 költészet	 szóval	 illetünk,	 számomra	 egyfaj
ta betegséget jelent. Egy olyan betegséget, amely az 
egyetlen	 lehetőség	 a	 gyógyulásra.	 Ez	 a	 betegség	 a	
gyógyuláshoz	vezető	egyetlen	út.	Egészség,	teljesség,	
beérkezettség	önmagában	nem	elképzelhető.	Az	 út	 a	
sóvárgáson, a széttöredezettségen, a vágyakozáson 
keresztül vezet. És talán ott ér véget egyszer... amikor a 
szövegből	kiég	minden	haszontalan,	oda	nem	illő	elem,	
és	nem	marad	más,	csak	a	szövetein	áttetsző	hatalmas	
égbolt. 
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Látom	a	világot,	s	kérdezem:	ki	néz?
Teszem	a	dolgom	–	de	mi	teszi,	mi	kéz?
Teheteme	jól	vagy	rosszul?
 
Hisz	vagyok	én	krőzus,	és	csakúgy	fösvény,
önmagából kinyíló ösvény,
és aki soha meg sem mozdul.
 
Világtalan,	látó,	sötétség	és	bő	fény,
magam	vagyok	az	egyetlen	őstény
kérdés,	a	válasz,	balga	és	értő,
én	magam	vagyok	a	végső	kérdő.
 
Ha látom, hogy alszom, én nem is alhatok.
Meg nem születtem, meg nem is halhatok.
Minden pillanat megszül és temet,
de hiszem csak azt, ki látja létemet.
 
Szerelem szédít és józanít a párja,
ki társának hulltában haláltáncát járja.
Gondolattól toldott vagyok, és annak hiánya,
vágy vágyának vágya, s az, aki kívánja.
 
Vagyok boldog tudó, és ki mit sem tudott sosem,
vagyok	érző,	babonás,	tar	kő	és	tarka	totem.
Kardon ül a szívem, hídra nyúlik kezem.
Képtelen képeim kereteként létezem.
 
Bomlás vagyok, ünnep, s mindebben a nagy ok.
Voltam, vagyok, leszek, de csak vagyok, aki vagyok.
Ha magam meglátom, kétséget nem hagyok.
Tagadtam, hittem, tudtam,
de csak vagyok, aki vagyok.
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Móló, álom, ólom, arany, és annak az ára,
múló holmi, örök érték zsivalygó bazára.
Jég,	víz,	hevület,	pőre	pírban	pára,
föld,	fa,	madár,	lég:	és	annak	a	vára.
 
Tűz	vagyok	és	kócos	lángja,	és	maga	az	izzás,
valóság	és	zúgó	fénye,	s	tény,	hogy	vagyok	visszás,
mert	az	elmém	sűrű	sárár	és	maga	a	semmi,
s mindenségem áramában nem tud semmi lenni.
 
Zagyvaság és kivonata, s az, aki kivonja,
szálló	szavak	csengő	csendben,	s	az,	aki	kimondja.
Áldozat	és	gyógyír,	s	ki	szórja	a	mérget,
a	szépelgő,	bősz
vagy	szerény,	folyton	félreértett.
 
Harctér, jóság, közöny, nulla, s az, ki ezt nem érti,
út,	jármű,	utas	és	jegy:	magába	menettérti.
Pásztor, síp és bárány, s ki vonyítva béget,
bőrbe	égett	pecsét	írja	s	elfedezett	élet.
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Tévelygő	és	tudó,	fény	ragyogó	kútja,
gazda,	kert	és	benne	hűn	rajongó	kutya.
Mese vagyok, vászon vagyok, s az is, aki nézi,
fénylény	vagyok,	sötét	önkény,	s	az,	ki	megidézi.
 
Szemérem	és	bűne,	kegyelmes	és	ripacs.
Fal,	a	tér	hiánya,	s	labirintus	szivacs.
Fény	vagyok,	mert	tűz	is,	és	leszek,	aki	vagyok.
bennem	minden	hulló	emlék	ősjelenként	ragyog.
 
Életvágy	és	nihil	szomja,	minden	hű	lételem,
öntudatlan halál, de tudom: létezem.
Bűnnel	sebzett	gyilkos,	ki	sarját	siratja,
de	vagyok	én	féltő	anyja	és	az	atyja.
 
Egy vagyok magammal, kétséget nem hagyok.
Tagadtam, tanultam, tudtam,
hevemben	meg	nem	fagyok.
Virág	vagyok,	folyton	nyíló,	s	mindebben	a	nagy	ok.
Voltam, vagyok, leszek, de csak vagyok, aki vagyok.
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A tettek eltévedt agóniájában élünk
Megannyi	pokoli	küzdelem,	évezredek	feszült	igaz	ság
vadászata hasztalan. Gyomrunk az életet megemész
teni	nem	tudván,	a	sok	öklendezéstől	kifordult,	s	az	élet	
szentségét	bélsárral	kentük	össze.	Ebből	hagyományt	
és szokást csináltunk.
Templomaink	 a	 gettóktól	 és	 a	 szegény	 negyedektől,	
sőt	még	a	luxus	szépségszalonoktól	sem	különböznek.	
Elégedetlenkedés és panaszkodás mindenütt. Ennek 
oka	egy	és	ugyanaz.	A	 tetteink	hiábavalóságának	fáj
dalma.
Miért?
Mert minden embernek neked is, valójában 
egyetlen és valódi kötelessége teremtőjéhez 
visszatérni.
Azonban	hiába	próbálkozol	ezerféle	módon,	nem	megy	
tudom. Szenvedsz, és szenvedésed másképp enyhíteni 
nem tudván, panaszkodsz, káromol, rágalmazol, és aki 
körülötted van azt bántod azzal amit teszel, mondasz, 
vagy	épp	az	ellenkezőjével,	amit	nem	teszel,nem	mon
dasz.
Ez van. Igen, te is és én is.
„Nincs	köztünk	jó,	egyetlen	egy	sem.”	Mondja	a	Szent
írás.
Tudom,	hogy	megbántalak	azzal,	amit	leírok.	De	leírom.
Mindenesetre	 úgy	 tűnik:	 a	 lényeg	 felett	 elszalad	 leg
többünk tekintete, mint ahogy egy magaslatról a szép 
erdőségben	 gyönyörködve	 nem	 gondolunk	 a	 pré
dá	ját	 éppen	 marcangoló	 ragadozóra,	 sem	 a	 rotha
dó	 aljnövényzet	 alatt	 hemzsegő	 férgekre,	 lárvákra.	
Megelégszünk a látvánnyal. Elég a látszat., az igazság 
teljessége nélkül.
Noha a belátás nem sajátom, igaznak vélem, ezért 
megosztom.Csak	azt	sajnálom,	hogy	a	forrása	elveszett.	
De	az	üzenetéért	hálás	vagyok.
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A cselekvésünk hamis.
Minden	tettünk	abnormális	tévedésből	indul	ki,	ami	Is
tent keresi. Istent nem lehet megtalálni, mivel mindenütt 
jelen van. Mindenben. Még a keresésünkben is. Fel kell 
hagyjunk	ezzel	a	végtelen	energia	és	idő	pocsékolással.	
Mert	 lelki	 békénktől	magunkat	 nem	 űzhetnénk	 ennél	
távolabb semmivel.
Mit	kell	 tegyünk	 tehát	hogy	elérjük	a	 teljességet?	Hol	
van	a	boldogságod?	Magadba	kell	tekinteni.	Isten	ben
ned van. Egyszerre immanens, bennlakó és transzcen
dens, mindent átható. Keresi a kapcsolatot önmagával 
általad.
A kapcsolatot pedig egyetlen egy dolog, a tett eleveníti 
meg.
Hogyan?
Istent meglátni a belső csendben lehet. Abban 
a templomban, amit a szívedben kell újjá építe-
ni. Ezzel Őt még elérni nem, de látni, hallani és 
érezni lehet. A távolság azonban felfoghatatlan 
még. Egy egész örökkévalóság választ el.
De	a	szíved	 templomában,	 Isten	szelleme	 lángra	 lob
banthat	 téged	 is.	 ez	 nem	 egy	 vallásos	 lőzung,	 sem	
ezoterikus vagy misztikus megmondás. Ez az igazság a 
legegyszerűbb	tényszerűségével.
A	teremtés	ereje,	a	létezésed	elsődleges	oka	megeleve
nedik	 benned	 és	 azt	 kéri	 tőled:	 valósítsd	 meg	 a	 rád	
bízottat.	Ő	megmutatja	lépésről,	lépésre,	tettről	tettre	a	
hazavezető	utat.
A teljességhez, a valódi boldogsághoz, önmagadhoz 
vezető	ösvényt.
Így, amit napról napra, pillanatról pillanatra belátás út
ján megkapsz, azt kell megvalósítani. Egyedi, neked 
szól.	Taníthatatlan,	utánozhatatlan	és	megismételhetet
len.	Egyetlen	segítőd,	a	szívedben	lakik.	Hallgass	rá.	A	
belső	csendben	szól	hozzád.
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Ha	követed,	tetteid	lesznek	annak	a	hídnak	az	építőkövei,	
amely	az	időből	az	örökkévalóságba	vezet,	és	a	napok	
öröme	 teljes	 lesz,	 derűs	mint	 a	 napraforgónak,	mely	
tekintetét a napról le nem veszi.
Honnan tudod, hogy a megfelelőt teszed?
Onnan,	 hogy	 az	 istenit	 megnyilvánító	 cselekedetek
be az egódnak egy picit mindig bele kell halnia. Nem 
egyszerű	 belátni,	 hogy	 nem	 vagy	 több	 senkinél,	 nem	
vagy különlegesebb egy embertársadnál sem.
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Simon:
Recycling

Ott	álltam	Isten
háta	mögött	pedig	ő
annyit keresett.

Körbetúrta én
utánam	a	földet	és
mind a hét eget.

Üvöltött. Magát
dobálta  álmatlanul
éjszakákon át.

És végül már csak
az örök csönd parázslott
mint a kivégzés

húsba csattanó
lövéseinek nyoma.
Isten térdére

rogyott. Akkor ott
lelve	fölemeltem	és
láttam:  Én vagyok.
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Ken Wilber: 
Útban globális 

felé

Ken	Wilber:	A	tudati	fejlődés,	tudati	evolúció	során	először	jelenik	meg	a	világcentrikus,	globális	
nézőpont.	És	milyen	hosszú,	rázós	út	vezet	idáig!
								S	a	további,	magasabb	fejlettségi	szintek,	már	mindvégig	erre	a	világcentrikus	alapra	épít
keznek:	a	változás	visszafordíthatatlan.	Aki	már	egyszer	globálisan	szemlélte	a	világot,	 többé	
nem tehet másképp. Nincs visszaút.
									A	Szellem	tehát	az	evolúció	során	először	lát	a	te	szemeddel	globális	világot,	amelynek	töb
bé	nem	az	én	és	az	enyém	a	középpontja,	és	amely	figyelemre,	gondoskodásra,	együttérzésre	
és	meggyőződésre	tart	számota	Szellem,	amelyből	lassan	kibontakoznak	a	benne	rejlő	értékek,	
de amely csak azoknak a hangján szólal meg, akik bátran megvetik a lábukat a világcentrikus 
térben,	és	megvédik	őt	a	jelentéktelen,	felszínes	dolgoktól.	
 
Kérdés: S ez közvetlenül kapcsolódik az erkölcsi szemlélet kérdéséhez. Hiszen ezért nevezzük 
ezt	a	fejlődési	szintet	posztkonvencionálisnak,	nem?	Míg	a	konvencionális	erkölcs	szociocentri
kus, a posztkonvencionális erkölcs világcentrikus és az egyetemes pluralizmus elvén nyugszik. 
KW: Így van.
K:	Ez	ugyanaz,	mint	a	multikulturalizmus?
KW: Hát itt nagyon óvatosnak kell lennünk. A multikulturalizmus valóban hangsúlyozza a kul
turális	 sokféleséget.	 Csakhogy	 az	 5.	 fordulópontra	 jellemző	 szemlélet	 nagyon	 ritka,	 nehezen	
elsajátítható,	 elit	 szemlélet,	 hiszen	 túllép	azokon	a	 szerepeken,	 amit	 addig	a	 család,	 fajiság,	
közvetlen	 szociális	 környezet	 határozott	meg.	Gyakorlatilag	 nem	 ismer	 el	 földrajzi	 határokat,	
tudatában	megjelenik	a	világpolgárság,	a	konkrét	“mindenséggelegy”	gondolat,	amit	igyekszik	
fizikai	korlátainak	figyelem	bevételével	alkalmazni.

AQUARIUS KINCSEI26



SZABAD
POLC

Tekintsünk csak egy kicsit hátra, milyen hosszú utat jártunk már be idáig, mire a világcentrikus 
szemlélethez érkeztünk!
Lehetséges, hogy te magad már eljutottál az egocentrikus látásmódtól az etnocentrikusig, onnan 
pedig	a	világcentrikusig,	így	hát	könnyen	belátod,	hogy	minden	embernek	egyenlő	bánásmód	
és	egyenlő	lehetőségek	járnak,		fajtól,	vallástól	és	nemtől	függetlenül.	Vagyis	a	te	szemléleted,	
mely az egyetemes pluralizmus álláspontján áll,  valóban multikulturális és posztkonvencionális.
A baj csak az, hogy a legtöbb ember, akire kiterjeszted az egyetemes bánásmód elvét, nem 
osztja a te egyetemes szemléleted, hanem megmarad az énközpontúságban vagy az etnocen
trizmusban.
Tehát az egyetemesség jegyében próbálsz meg viszonyulni mindazokhoz,  akiknek cseppet sem 
áll		szándékában	ugyanilyen	előzékenységet	tanúsítani	irántad.	
A	tipikus	multikulturális	tehát	rendkívül	bizarr	ellentmondásokba	keveredik.	Először	is	azt	hir
deti,	hogy	szemlélete	nem	elitista,	sőt	egyenesen	antielitista.	Csakhogy	a	posztkonvencionális	
világcentrikus pluralizmus képessége igen ritka, és nagyon is elitnek mondható teljesítmény. 
Egy	felmérés	szerint	az	amerikai	lakosság	mindössze	négy	százaléka	éri	el	ezt	az	igen	magas	
fejlődési	szintet.		Egyszóval	a	multikulturalizmus	rendkívül	elit	álláspont,	amely	ráadásul	azt	hir
deti	önmagáról,	hogy	cseppet	sem	elitista.	Vagyis	hazugságban	él	a	saját	identitását	illetően,	és	
ezért gyakran zavaros vizeken evez.
K:	Hogyhogy?
KW: A multikulturalizmus valóban abból az igen nemes szándékból indul ki, hogy minden em
berrel	azonosan,	az	őt	megillető	módon	kell	bánni,	és	ennek	alapja	a	világcentrikus	szemlélet,	
hiszen:	 “mindenki	 egyenlő”.	Csakhogy	ebből	 a	magasrendű	nézőpontból	 elsikkad	az	a	 tény,	

Ken Wilber: Útban 
globális felé
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hogy	ennek	a	szemléletnek	az	elsajátítása	rendkívül	ritka	teljesítmény.	Vagyis	feledésbe	merül	
az	elsajátítás	folyamata,	az	a	fejlődési	folyamat,	amely	az	egyetemes	pluralizmus	melletti	kiállást	
egyáltalán	 lehetővé	 tette.	 Így	 a	 pluralista	 fejlődés	 eredményét	 kiterjeszti	 olyan	 egyénekre	 is,	
akik még nem sajátították el ezt a szemléletet, és akiket az egyetemes pluralizmus eszménye 
mélységesen hidegen hagy.
A multikultik ezért  amellett érvelnek, hogy minden egyént és kulturális mozgalmat tökéletesen  
egyenlőként	kezelnünk,	mert	egyik	álláspont	sem	jobb,	mint	a	másik.	Csakhogy	így	nem	tud
ják	megindokolni,	miért	kellene	betiltani	a	náci	mozgalmakat,	vagy	éppen	a	KUKluxKlant.	Ha	
valóban multikulturálisak vagyunk, és teljes mellszélességgel támogatjuk a sokéleséget, miért a 
nácik	maradnának	ki?	Hát	nem	egyenlő	mindenki?
A	válasz	persze	az,	hogy	bizony	nem,	nem	minden	álláspont	egyenértékű.	A	világcentrikus	jobb,	
mint az etnocentrikus, mert az egyikben több a mélység, mint a másikban. A náci mozgalom és 
a	KuKluxKlan	egy	faji	felsőbbrendűséget	hirdető	mitológián	alapuló,	etnocentrikus	csoporto
sulás,	amelyet	világcentrikus	szemléletből	nézve	alacsonyabb	rendű	szemléletnek	ítélünk.
Ám	a	tipikus	multikulti	nem	engedheti	meg	magának	az	ítélkezést,	hiszen	tagadja,	hogy	különbség	
lenne	a	különböző	erkölcsi	alapállások	között.
És	 persze	 ebből	 egyenesen	 következik,	 hogy	 ők	maguk	 tökéletesen	 intoleránsak	mindazok
kal, akik nem értenek velük egyet. Jöhet tehát a tolerancia nevében gyakorolt intolerancia, az 
együttérzés	nevében	másokra	erőltetett	 cenzúra,	 a	 „jobban	 tudjuk,	mint	 ti”	 típusú	gondolat
rendőrség,	és	a	bárgyú	politikai	korrektségamelyek	révén	az	elitisták	kis	csoportja	 igyekszik	
törvényen kívül helyezni mindenki más elitizmusát.
K:	És	mindez	összefügg	ennek	a	fejlődési	szakasznak	a	patológiájával?
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KW: Azt hiszem, igen. Ha világcentrikus lettél, ha alapos vizsgálat alá vetetted saját kultúrádat, 
és	talán	el	is	távolodtál	annak	szociocentrikus	és	etnocentrikus	előítéleteitől,	hogy	független	
legyél,	hogy	a	magad	 lábára	álljakkor	ki	 is	vagy	 te	voltaképpen?Ki	vagy	 te	a	megszokott,	
kényelmes	szerepeid	nélkül?	Hogyan	szabod	át	az	identitásodat?	Mit	vársz	az	élettől?	Mivé	
akarsz	lenni?
A multikultik súlyos identitásválságban szenvednek. Mivel a hivatalos álláspontjuk az, hogy 
mindenfajta	elitizmus	rossz	dolog,	az	ő	valódi	énjük	nagyon	is	elit	én,	hazudniuk	kell,	kényte
lenek	torzítani,	rejtőzködni,	megtéveszteni.
Ez	az	identitásválságamely	az	amerikai,	és	általában	főleg	a	nyugati	ember	tudati	helyzetét	
jellemzi	vezet	át	a	következő	 fordulóponthoz,a	kentaur	állapotához,	amely	 integráló,	 szin
tetizáló	tudatossági	forma,	ugyanakkor	még	mindig	jellemző	rá	a	a	kettősségben	gondolko
dás,	a	vagyvagy	arisztoteliánus	logikája.
Ugyanakkor, a viziólogika képes arra, hogy a részeket összerakva meglássa a kölcsönhatások 
hálózatait.	Kizárólag	tárgyiasító,	–	jobb	oldalialkalmazása	az	általános,	objektív	rendszerelmé
let	hez	vezet.	De	ha	valódi	belső	átalakulás	alapja,	–	amit	a	rendszerelmélet	nem	foglal	magába,	
és	ami	igen	ritka,akkor	integrált	személyiség	jön	létre.	Amikor	az	én	gravitációs	középpontja	
a víziólogikával azonosul, amikor az egyén valóban ezen a szinten él, akkor igen magasan 
integrált személyiséggel van dolgunk, aki valóban globális perspektívával rendelkezik, és nem 
csupán szónokol róla. 
A	víziólogika	magas	fokú	integratív	képessége	tehát	együtt	jár	a	magasan	integrált	én	kiala
kulásával.	Ebben	a	fejlődési	szakaszban	ezért	kentaurnak	nevezem	az	ént,	mert	a	kentaur	a	
test	és	az	elme,	a	bioszféra	és	a	nooszféra	egységét	jelképezi	egy	viszonylag	autonóm	énben	
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– ami nem azt jelenti, hogy az én elszigetelt, atomisztikus, vagy egocentrikus lenne, hiszen 
tökéletesen	integrálódik	a	felelősség	és	kölcsönös	hasznosság	hálózataiba.	
Az én ebben a szakaszban az elméjét és a testét egyaránt tapasztalatként éli meg. Vagyis a 
megfigyelő	én	lassanként	meghaladja	az	elmét	is	és	a	testet	is,	így	a	tudatosság	tárgyaiként,	
tapasztalatként	képes	őket	szemlélni.	Vagyis	többé	nem	csupán	az	elme	szemléli	a	világot,	ha
nem	a	megfigyelő	én	szemléli	az	elmét	is	és	a	világot	is.	Igen	fontos	haladásról	van	szó,	amely	a	
későbbi	szakaszok	során	tovább	folytatódik.
Másodszor:	mivel	a	megfigyelő	én	lassan	meghaladja	az	elmét		és	a	testet,	arra	is	képes	lesz,	
hogy	a	kettőt	integrálja,	azaz	kentaurrá	váljék.
Mint	 mindig,	 és	 ezt	 fontos	 kiemelnünk,	 hiszen	 a	 tudati	 evolúció	 minden	 egyes	 állomására	
érvényes	ez,	három	fázison	kell	átmennünk.
Vagyis	a	kezdeti	egybeolvadást	differenciálódás,	majd	integráció	követi.	Ebben	az	esetben	az	
én	először	a	formális	elmével	azonosul,	majd	lassan	attól	különválva	objektumként	szemléli.	Így	
lesz	képes	arra,	hogy	tudatosság	öszetevőit	integrálja,	kentaur	lesz.

Illusztrációk: Kane Tanaka installációi
www.kanatanaka.com
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– szerelem-vers földnek, égnek köz-helyek és köz-pontok nélkül –

egyetlen	ölelésben	vedlik	tízezer	éves	lélek		kéreg	felszisszennek	a	tágra	nyílt	pupillák		a	lét	
tisztaságától	dagadó	tüdővel	hasítjuk	teltfehér	felhők	peremét	szemeinkből	a	Nap	ragyog	
vállainkból	sudár	szárnyak	nyílnak	ujjainkból	egek	forrása		ered	míg	lépteinkből	pattanó	eső
erdők	forró	párája	tölt	ki	minden	minden	teret	az	idők	alatt	mögött	az	előtt	és	felett	a	benne	
a	midig		benne	az	örök	pillanatban	a	mindigmostban	a	nyíló	csak	egyre	nyíló	folyton	táguló	
verőérerőterek	lüktető	mámorában	a	megsemmisülés	határán	túlról	visszatekintő	üd

vösségcseppek	gyöngy	sikolyában	halkul		az	érintés	ereje	hangrobbanásban	szakad	fel	a	vágy	
hívószava	egyetlen	mindenségszimfónia	az	óceán	hullámának	ritmusába	olvad	a	szív	lótuszán	

alágördülő	harmatcsepp	erejében	megcsillanó	csend	illata	táncának	lágyságában	
a	csillagrend	tükröződő	szavainak	szárnycsapása	túlcsordulva	a	test	bíbor	kelyhein	az	át

kelés	pillanatában	a	retinába	égetett	hídra	feszülve	emléktudatával	a	felismerés	axiómájában	
oldódik	a	megsemmisülés	égető	újjászületésének	valóságcseppje	túl	a	megismerés	határán	

kezünkben az egyetlen, mi értelmet ad a megismerhetetlennek mi a legtöbb
szerelem igen szerelem az egyetlen szerelem 
mely	az	öröklét	boldogságkontinuumában

tízezer	fokon	olvad	bennedbennem
eggyé

Grócz Attila:
Áramlás
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Mint	egy	rendes	vámpírnak,	nincs	tükörképem	és	árnyékom	sincs,	hát	ilyen	halmozott	hátrány 
nyal	mihez	kezdjek	ebben	az	Elvarázsolt	Kastélyban?	Valami	dolgom	mégiscsak	kell,	hogy	le
gyen,	különben	nem	lennék	itt	nézelődni,	hogyan	sötétülvilágosodik	körülöttem	a	számtalanszor	
bejárt labirintus. Mint nyúlnak hosszúra a napok és a szomszéd ábrázata, hogy apad törpévé 
minden	érkező	az	első	körülnézés	után.	Aztán	kiki	helyet	 talál	magának	a	 legkevésbé	kínos	
tükörképe	közelében,	ahol	az	ábrázata	ferdeségével	nem	kell	állandóan	szembesülni.	De	azzal	
sem,	hogy	a	kezdetben	varázslatosan	ragyogó	díszletek	mennyire	megfakultak	és	elkoptak	már.

Minden	tükörfolyósónak	megvan	a	maga	saját	lakóserege.	Itt,	a	környéken	főleg	azokkal	lehet	
találkozni, akik a kijáratot keresték, de elakadtak egy különösen vonzóra torzult képmásukban. 
Aztán	elbűvölte	őket	az	érzékcsalódás,	amiből	az	egész	Elvarázsolt	Kastély	épült,	–	vagy	esetleg	
a	jegyszedő	néni.	Vagy	a	perecárus.
A szomszéd zsákutcában azok laknak, akik a bölcsesség morzsáiból gyúrnak babonát, – aztán 
ha	elég	összejött,	akkor	egyegy	tudományos	tézist.	Aztán	csak	görgetik,	mint	a	galacsinhajtó	
bogár.	(Ide	ritkán	jutnak	el,	mert	egy	jól	sikerült	kátyút	mélyítettünk	számukra	a	terem	végén.)
Amott	meg	azok	kerengenek,	akik	részegek	az	ide	oda	csapódó	fénytől,	mert	a	Napot	vélték	látni	
a	sejtelmesre	belőtt	világítás	valamelyik	spotlámpájában.	Na,	ők	szokták	jól	megnehezíteni	az	
utat/tévutat.	Nemcsak	mert	bolondot	beszélnek,	hanem	mert	még	vattacukorból	is	képesek	igazi	
ködöt	generálni	az	amúgy	is	homályos	folyosókon.

Bükkösy Beatrix:
Restart, a vámpír
– Tükörpalota

SZABAD
POLC
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Mellettük	 azok	 rettegnek,	 akik	 a	 varázslatos	 csalás	 házának	árnyékaival	 szoktak	 kergetőzni,	
és	minden	nyiszorgásból,	süllyedő	padlóból,	fénypászmából	lidércnyomást	csinálnak.	Nem	túl	
épületes	társaság,	mindíg	rámijesztenek,	ha	feléjük	járok.
Aztán	itt	vannak	a	paralények,	akik	szemtelen	természetességgel	járnak	kibe	a	tükrökön,	min
denféle	érthetetlen	céljaik	vannak	és	magasról	tesznek	a	tükörpalotában	kerengőkre.	Nem	ér
demes	sokat	törődni	velük,	segíteni	nem	fognak,	és	a	falakon	átszivárogva	képtelenség	követni	
őket.
Kedvenc	lakótársaim	most	éppen	azok,	akik	történetekbe	foglalják	a	kifordított,	ideoda	vetülő	
eseményeket.	A	 szavaik	 csapódnak	 jövőből	múltba,	maguk	sem	veszik	észre,	 és	elképesztő	
színekkel	beszélik	tele	az	ezüstszürke	tükröket.	Napokig	el	tudom	hallgatni,	hogyan	fújnak	fel	
nagylélegzetűvé	valamit,	aztán	a	hősi	eposzból	hogyan	lesz	paródia,	és	ebből	horror,	majd	végül	
mese.

Mert	végül	mese	 lesz	minden,	az	egész	Elvarázsolt	Kastély,	hullámvasutastóltükörtermestül,	
mese	leszek	én,	Restart	 is.	Meglátod	mire	legközelebb	összefutunk,	éppen	kötelező	fordulat
nak	fogok	tűnni,	aki	a	keresztútnál	kétértelmű	találóskérdésekkel	szórakoztat.	Aztán	majd	ha	
megettük a pattogatott kukoricát és többször jól eltévedtünk, átmászunk még a körberázkódó 
hordón is, meg is unjuk az egészet. Akkor aztán a kijáratnál talákozunk és bambán rázogatjuk a 
fejünket,	mondogatva,	hogy	azért	már	jobb	lesz	odakint.

Fibonacci számok 
a természetben

SZABAD
POLC

Bükkösy Beatrix:
Restart, a vámpír
– Tükörpalota
2.
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Bükkösy Beatrix:
Restart, a vámpír
– Szárnyas Város

SZABAD
POLC

Nevezhetném	 az	 „aranyláncon	 függő	 kastélynak”	 is,	
mint azt a régi mesekönyvet, de akkor el tudnád tenni a 
padlásra,	a	porosodó	diavetítő	és	a	félszemű	maci	közé.	
(Mint	mindent,	ami	túlhaladott,	nem	tudományos,	nem	
gázszámla,	és	nem	valóságsó.)

Csak	 a	 fészkelődés	 van	 párnázott	 és	 szárazvirág
gal	 bélelt	 koporsókban,	 téblábolás	 valaha	 fontos	
hiábavalóságok körül. Amióta tudok róla, nem jó már 
sehol, ha látnék, – ahogy nem látok, – csak bámulnám 
a	jól	ismert,	roggyant	tetők	fölött.	De	a	vámpírok	szeme	
csak a sötéten lát keresztül, meg a város szmogtól 
lilásnarancsos	esti	fényein.	így	aztán	marad	a	homályos 
sejtés,	ami	erősebb	minden	sajátszemű	élménynél:	túl	
az	utca	unalomig	ismert	látványán	egy	másik	város	nő	
a	magasból	lefelé.	A	Szárnyas	Város,	folyékony	tűzből	
lévő	falakkal.
Mindennél jobban szeretném látni, még ha tudom, hogy 
ezzel	én,	Restart	végleg	meg	is	szűnök.	Igen,	míg	csak	
az	esti	 vadászatot,	meg	a	 tavaszodó	utcán	 felengedő	
kutyaszart tartottam valóságnak, tényleg jobban éltem. 
És igazad van, hogy ostoba vén vámpírnak tartasz, 
mert	szeretem,	amiről	nem	is	tudhatnék,	és	meghalnék	
azért, ami nincsen.
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Bükkösy Beatrix:
Restart, a vámpír
– Csigalépcső

SZABAD
POLC

Ez	egy	másik	titok,	nem	a	porló	tégláké,	vagy	a	befala
zott ajtóké, és nincs köze a lakók végtelen sorának vál
tozatos	nyűgjeihez.
Kiülök	 néha	 a	 tetőgerincre,	 sütkérezni	 a	 nem	 látható	
csillagok	 fényében.	 Csak	 várok	 éberen,	mint	 a	 hom
lokzaton	 a	 törött	 orrú,	 faragott	 szobrok	 a	 vasráccsal	
lezárt	falfülkéikben.	Ilyenkor	látszanak	a	fentről	növő	új	
tornyok	a	felhők	között,	ezek	nem	a	Ház	tornyai,	még	ha	
valami rejtelmes módon közük is van egymáshoz. Nincs 
is	más	dolgom,	csak	őket	bámulni	és	hallgatni,	ahogy	
a Ház beszél.

porba omlás, széles vászon, 
gomba felhő, gyászhuszár

– nos semmi ilyesmi, nem kell nagy dologra számítani, 
nem	lesz	semmi	látványos.	Itt	állok	majd	a	dombtetőn	
még	jó	darabig	meztelen,	minden	pátosz	és	műemlék
jelleg	nélkül,	–	a	világ	csúfjára.	

Nem	épül	több	puttó,	stukkó,	sem	kőfaragás		azzal	az	
utólérhetetlen,	nevetséges,	historizáló		önfénnyel	–	az	
eső	lassan	hámozza	a	nem	időtálló	toldalékokat.	Ez	a	
hétszintes	Ház	a	testem,	csontjaim	az	időmarta	téglák,	
a rongyos csatornák az ereim. Szemöldökömön mada
rak	költenek,	nem	volna	illő	haraggal	összevonni	őket.	
Ha	 gondolkodom,	 pókháló	 rezeg	 a	 liftaknákban,	 és	 a	
kürtőkben	megsűrűsödik	a	füst.	Ha	beszélek,	megcsi
kordul a gerendázat vagy ablaktáblákat csapkodnak a 
kibe	 fütyülő	 szelek.	 Rozzant	 vagyok,	 az	 alapjaimmal	
egyidős	vénség	–	a	kéményektől	 lenézve	az	agyagos	
talajig	száz	nemzedék.	Amúgy	persze	pincétől	padlásig	
csak	egyetlen	elfelejtett	csigalépcső.
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1.	Az	alázat	világa	az	a	műhely,	amelyben	alakulnak	a	kimondható,	értelmes	szavak.
2.	A	film	tökéletes	kinyilatkoztatás.	Felmutatja	az	áldozatot,	felmutatja	a	lehetőséget,	a	fej
lődés	és	a	megváltás	lehetőségét	is.
3. „Az evolúció alapvető motivációja, a Kozmosz ön-meghaladó hajtóereje a mély ség 
növelése, az előzőek túlhaladása és magába foglalása.”	 (Ken	Wilber:Mindennek	rövid	
története)
4. Tehát a kozmikus ember kiteljesedése, Adam Kadmonnak a jelenlétben való önmagára 
ismerése.
5. Ahogy Hamvas Béla írta: „Minden ember életében megjelenik az angyal. Egyszer, 
egyet len egyszer.” 
Az örömhír.
(...amikor	az	ember	a	világ	jelenségeit	tapasztalja,	tudatosan,	vagy	sem,	az	Egésszel	kerül	
kapcsolatba, önmagával, a háromságos misztériummal, aki a kezdet és a vég. A mindent 
magában	foglaló	őssel,	az	univerzális	önvalóval,	Adam	Kadmonnal,	aki	a	mi	megismerésünk	
által	ébred	fel	mindig	magasabb	tudatállapotban.
A	film	nyitó	képeiben	megjelenik	ez	a	teljesség,	mint	tere	és	ideje,	mint	határtalansága	és	
örökkévalósága az emberi történetnek, amelyben, mint kozmikus egységben egy szellemi 
elv,	egy	tűzelv	lobban	lángra	és	fejlődik	önálló	entitássá	majd,	aki	magában	hordozza	a	koz
moszt,	annak	minden	erejét,	és	képes	fiúként	azt	megújítani.)
6.	Az	információ	kép	és	hang	által	jelenik	meg,	mint	a	Lét	teljességének	üzenete.	A	hang,	a	
zene,	Ligeti	György	Requiemjének	Örök	világosság	tétele.	A	kép	az	ebből	a	zenéből	alakult	
fekete	obeliszk,	amely	a	valóságnak	olyan	tere,	amely	még	nem	megismerhető	az	adott	tudat

Hoszai Macuo:
Gondolatok 

Stanley Kubrick 
2001 Űrodüsszeia című 

filmjéhez
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Hoszai Macuo:
Gondolatok 
Stanley Kubrick 
2001 Űrodüsszeia című 
filmjéhez
2

állapotban. Ezért, akár a szingularitás, olyan valóságot takar, amelyre már nem érvényesek a 
megélhető	törvények.	Egyetlen	lehetőség	ennek	az	áthatolhatatlannak	vélt	akadálynak	a	meg
ha	ladására	ha	olyan,	nem	lineáris	fejlődésnek	adja	át	magát	az	ember,	amelyben	a	megszokott	
alárendeli	magát	a	szokatlan	fenségnek,	a	lehetőségnek,	megnyílik.	Így	lesz	az	apatikus	zsák
mányállatból	uralkodó	 faj,	az	uralkodó	 fajból	a	mindenség	 felfedezője,	és	a	nagyságból	zu
hanva	új	halálba	felismeri	rész	voltát	abban	a	teljességben,	ami	nálánál	előbb	lett.
7. „Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis”
„Adj nekik, Uram, örök nyugodalmat és az örök világosság fényeskedjék nekik”
A	 katolikus	 kereszténység	 egyetemessége	 abban	 forrt	 össze	 egyházzá,	 hogy	 egyesítette,	
főleg	Augustinus	nyomán	a	manicheusgnosztikus,	 judeokeresztény	tanokat	a	klasszikus	
ókor	hagyományaival,	sőt	a	mitikus	őskor	maradványaival.
A Requiem sem más, mint annak a beavatásnak egy rögzült, az egyes közösségek ener
giahálózatába	 épült	 változata,	 amelyben	 az	 istenfiú	 felébredt	 –	 megszületett	 –,	 meghalt	
és	feltámadt.	Ennek	gyászmise	formája	óhatatlanul	eltávolodott	ugyan	eredeti	 tartalmától,	
ugyanakkor	megőrzött	egy	olyan	fennkölt	ihletettséget,	amely	messze	túlmutat	az	állatiság	
lehetőségein.	Nem	véletlen	tehát	az,	hogy	az	emberi	művészet,	amely	a	zenében	volt	képes	
a	legteljesebb	módon	a	kozmikus	erőkkel	összhangban	együttműködni	a	tudati	fejlődésben	
zseniális	alkotók	munkáiban	dolgozta	fel	ezt	a	hagyományt,	és	emelte	ezzel	együtt	az	em
beriség	össztudatát,	 inspirálta	az	evolúciót.	Elég	ha	csak	a	 legmélyebben	érintett	szerzők	
közül	Mozart	művére	gondolunk,	vagy	Ligeti	György	kompozíciójára,	amely	egész	konkrétan	
megkapja	 azt	 a	 helyet	 a	 szintén	 hatalmas	 lehetőségeknek	 energiát	 adó	 filmben,	 a	 2001	
Űrodüsszeiában,	amelyet	megérdemel.
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Fibonacci számok 
a természetben

8.	Információtranszformáció
9.	Ligeti	György	műve,	a	Lux	Eternae	összetöri	a	komfortzónánkat.	Szokatlan,	zavarba	ejtő.	
Túl	van	az	elviselhetőn	azok	számára,	akik	pusztán	az	egzisztenciális	egyensúlyt	keresik.	
Idegesítő,	egyáltalán	nem	szép...	abban	az	értelemben,	ahogy	az	önfenntartáshoz	szüksé
ges	rendszer	megkívánja.	A	maga	szakralitásával,	stabil	rendszerével,	körforgásával,	be
avatásaival	együtt	szétszakad	a	rend,	hogy	a	mindig	magasabb,	a	mindig	dicsőbb	áramol
hasson	falai	közé,	magával	ragadva,	áttranszformálva	a	régit.
Az	a	csoda,	amely	a	lét	minden	nézetében	viseli,	hordozza	a	teljességet,	akkor	tárul	fel,	ha	
elengedjük	a	kötelező	minőséget,	tehát	azt	a	mércét,	ami	feltételhez	köti	Isten	jelenlétét.
Ugyanakkor	felfedezni	Isten	jelenlétét,	szükséges,	hogy	minél	tisztább	tudatosságban	éb
redjünk.
Az	 emberi	 tudat	 egy	 mérhető,	 nem	 lineáris	 nézetében	 70es	 értékkel	 kezdi	 meg	 a	 ki
emelkedést	az	állati,	természeti	erők	asztrál	ködéből.	
A	valóság	megismerésének	ebben	az	állapotában	a	hatalom,	az	erő,	a	bosszú,	egyáltalán	
a korty a mindenhatóság poharából éppen olyan tudati ugrást jelent, mint Giordano Bruno, 
vagy Nikolaus Cusanus megvilágosodása, akik életük munkájában meghaladták a harag 
világának	kavarodását,	és	a	krisztusi	egységben	ébredtek	fel,	amelyben	a	világok	rendje	
megszámolhatatlan.

MOZGÓ
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Gondolatok 
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2001 Űrodüsszeia című 

filmjéhez
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Lux aeterna luceat eis, Domine, 
cum sanctis tui in aeternum quia pius es.
Requiem aeternam dona eis, Domine, 
et lux perpetua luceat eis.

Az	örök	világosság	fényeskedjék	nekik:
szenteid körében, Uram, mindörökre,
mert jóságos vagy.
Adj Uram, örök nyugodalmat nekik,
és	az	örök	világosság	fényeskedjék	nekik:
szenteid körében, Uram, mindörökre,
mert jóságos vagy.

Hoszai Macuo:
Gondolatok 
Stanley Kubrick 
2001 Űrodüsszeia című 
filmjéhez
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Simon Zsolt:
A Mindenség 

hangjai

Van, akinek a nyelveken szólás képessége 
adatik meg. Nem, nem démonok uralta bom
lott	elmével	zagyva	tudatalattból	 lökni	a	fel	sza	 
kadó	foszló	szavakat.
Hanem	megszólalni	 a	 söntésben	 a	 hányás	 tó
csába rogyó idétlen veszteseknek éppen úgy, 
mint az angyali szárnyait éppen próbálgató gyer
meknek.
Mind	 a	 kettőnek	 saját	 tudat	 állapotában	 Isten
ként megszólalni. Annak az Istennek a Nevében, 
aki voltaképpen a megszólított.
Kevés a Mester, akire így tekinthetünk, mert ke
vesen a megszólíthatók.
Kevés,	akiben	ott	rezonálnak	a	Mindenség	hang
jai.	Érthetően,	magától	értetődő	tisztasá	guk	ban,	
minden titok nélkül, a nyílvánvalóság pom pázatos 
köntösében. És a lét átlátszó álla potában a játék 
boldog ságában kiteljesedve! 
Bobby	McFerrin	tanítása	nagyon	egyszerű.	Min	
den, amit ember hall, megért, azt magához eme
li,	befogadja	és	továbbengedi,	mint	mu	zsi	kát.
A	Mindenség	minden	egyes	mozzanatában	föl
fedezi	 a	 hangot,	 amely	 a	 Teremtés	 legelső	 és	
legfinomabb	formája.	Világos,	magától	érte	tő	dő.	
Tiszta bölcsesség az öreg mesteré. A vi lág kez
dete óta minket oktató.

Áldás!

HANGOLÓ

 https://www.youtube.com/watch?v=b__9YQLJSZo
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 ARC-
KÖNYV

„Amikor reggel kinyitod a szemed, mondj köszö
netet a napfényért, és azért, hogy élsz és erős vagy. 
Mondj köszönetet az életedért és a létezés örö
méért. Ha pedig nem látsz magad körül semmit, 
amiért köszönetet mondhatnál, magadban keresd 
a hibát.”

Tecumseh
86,614 elérés

73.069 elérés

„Mindig annak lesz a legtöbbje, aki a legkeveseb
bel beéri, mert aki a legkevesebbet kívánja, annak 
mindig annyija lesz, amennyit kíván. Éppen ezért a 
gazdagságot sem a birtokok és a jövedelem nagy
ságával kell mérni, hanem az emberek jellemével.”

Lucius Apuleius
61.981 elérés

válogatás 
az Aquarius Kincsei 
FB oldalon megjelenő, 
legnépszerűbb 
posztokból. 

A teljes poszt

A teljes poszt

A teljes poszt

https://www.facebook.com/aquariuskincsei/photos
/a.110734542297506.6218.108539295850364/1370312666339681/?-
type=3&theater

https://www.facebook.com/aquariuskincsei/photos
/a.110734542297506.6218.108539295850364/1364268550277426/?-
type=3&theater

https://www.facebook.com/aquariuskincsei/photos
/a.110734542297506.6218.108539295850364/1393254347378846/?-
type=3&theater
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„ Háromdimenziós tudatunkkal valóban semmilyen 
elképzelést nem tudunk alkotni magunknak arról, 
hogyan is néznek ki a dolgok a negyedik dimen
zióban. Lehetséges azonban a második dimen
zióból a harmadikba történő átmenet analógiájára 
a harmadikból a negyedik dimenzióba történő 
átmenetről valamennyit megvilágítanunk, és le
hetőség szerint azt is, hogyan közli magát a negye
dik dimenzió a harmadikban.
A második dimenziót, mint síkot ismerjük tehát, 
és a kőr nem más, mint a sík egy különös formá
ja. A harmadik dimenzióban a kör ekvivalense egy 
gömb. Ez végtelen számú körből áll, melyek mind
egyikének azonos a középpontja.

A másodikból a a harmadik dimenzióba való át
menet úgy valósul meg tehát, hogy több kör közép
pontját egy közös középpontba hoztuk össze. 

GONDOL
KODÓ

A negyedik 
dimenzió 
Pentagram, 

2009/5
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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. 

Kijelenthető, hogy ennek analógiája a negyedik di
menzióba való átmenet, ha több gömb gömb közép
pontját egyetlen középpontba illesszük. Háromdi
menziós valóságunknak ez a képzet: képtelenség.
És tényleg lehetetlennek tűnik, mivel sejtünk sej
tekből áll, létállapotunk korlátja maga az anyagi 
valóság.
Ha azonban a fentieket a kis világra, a mikrokoz
moszra, és az egységre, a makrokozmoszra vonat
koztatjuk, amelyek szintén gömb formájúak, akkor 
ez segítségünkre lehet. Akkor talán elképzelhet
jük, hogy az összes különféle mikrokozmosznak 
egyetlen közös középpontja van.
Egyetlen közös lélekmag, a szív rózsája, a monád, 
amely minden egyes mikrokozmoszban megtalál
ható, és ugyanakkor minden egyes szakrális cent
rum, amely emberként megnyilatkozik, a Minden
ség középpontja is.”

A negyedik dimenzió 
Pentagram, 2009/5
2

GONDOL
KODÓ
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ISTENI 
BÖLCSESSÉG 

– ISTENI 
TERMÉSZET

LAPOZÓ

 „Higgy abban, amit látsz, és hall
gass Isten benned élő igéjére. 
Óh, milyen nemes az az elme, amely 
az igaz bölcsesség irányítása alatt, 
az élet s a fény által megnyitott lel
ki szemekkel látja önmagát. 
Így ajánlja fel Isten a boldogságot 
nekünk, hogy az igaz lelki eszkö zö
ket működtetve, híven térhes sünk 
vissza hozzá, akiből kezdetben 
szár  maztunk.”

Robert Fludd
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ISTENI BÖLCSESSÉG 
– ISTENI TERMÉSZET
José Bouman 
és Cis van Heertum 
szerkesztésében: 

LAPOZÓ

„A	 bölcsesség	 felmérhetetlen	 kincs,	 mert	 ő	 az	 isteni	 erő	 lélegzete	 és	 a	 Mindenható	
dicsőségének	egy	sugara;	az	örök	világosság	fényessége,	az	 isteni	hatalom	tiszta	tükre	és	
jóságának	képe”	–	ezek	az	egyik	Rózsakeresztes	Kiáltvány,	a	Confessio	Fraternitatis	(1615)	
előszavának	nyitó	sorai.
Azaz a gazdagon illusztrált kiadvány azt szemlélteti,  hogy tizenhetedik századi gondolkodók 
miként képzelték az isteni bölcsesség eljutását az emberhez. A  könyv tárgya: Isten, ember 
és természet kapcsolata a kora tizenhetedik század képi nyelvén, amint azt a Rózsakeresztes 
mozgalom Kiáltványai ihlették.
Az	Isteni	bölcsesség	–	Isteni	természet	könyv	ezeknek	a	tizenhetedik	század	eleji	„ikonotex
tusoknak”(sűrített,	képi	üzeneteknek)	a	bölcsességével	szeretné	megismertetni	az	olvasót.	E	
képek	művészi	módon	juttatják	kifejezésre,	hogy	a	Természet	Könyvének	vizsgálata	valóban	
szent cselekedet, a teremtés maga az isteni bölcsesség bizonyítéka.

A Rózsakeresztes Testvériség által javasolt általános megújulás célja az egyetemes tudás és 
bölcsesség megosztása, és ezek kölcsönös szintézisre emelése volt, amint az ebben a szép 
analógiában	is	kifejeződik:	„ahogyan	minden	magban	benne	van	az	egész	fa	és	annak	ter
mései, úgy az egész világegyetem is benne van kicsiben minden egyes emberben, vallásával, 
politikájával, egészségével, testének részeivel, természetes vonásaival, beszédével, szavaival 
és	műveivel	együtt	és	ezek	mindegyike	részese	ugyanazon	harmóniának	és	dallamnak,	aho
gyan	Isten,	az	ég	és	a	föld.”

A könyv rendelhető: http://aquariuskincsei.hu/termek/isteni-bolcsesseg-isteni-termeszet/
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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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